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NR 1 "Utred reformerad bränsleskatt" 
Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik 
Föredragande: Peder Björk 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för att utformningen av bränsleskatter utreds 
 

Utred reformerad bränsleskatt 
Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik 

Prisökningar har seglat upp på dagordningen. Elpriser, bränslepriser och nu även varupriser tickar uppåt och 
uppmärksammas av många. Det är i grund och botten fullt rimligt. Stigande priser äter upp löneökningarna som 
facken lyckas förhandla fram. Många som idag lever med knappa ekonomiska marginaler - alltifrån studenter 
och småbarnsföräldrar till pensionärer - oroar sig för att behöva snåla in ännu mer för att privatekonomin ska gå 
runt. Här finns en tydlig arbetarklassfråga försocialdemokratin att agera på. Många är beroende av fossila bilar 
för att ta sig till och från jobbet. Alla har inte de ekonomiska förutsättningarna för att själva ställa om till 
klimatsmartare transporter eller försöker använda sina fordon så länge det går, för att inte skrota en fullt 
fungerande bil. 

Oppositionspartierna, särskilt till höger, har försökt koppla grepp om bränsleprisfrågan. Det är inte svårt att se 
hur de kan vinna sympatier med sina bränslepumpsbilder på Instagram och snärtiga utspel om att sänka 
bensinpriset en krona eller dieselpriset tre kronor. 2021 förhandlade moderater, sverigedemokrater och 
kristdemokrater fram en budgetreservation. Den omfördelade pengar från viktiga socialdemokratiska 
budgetprioriteringar, som investeringsstödet för fler billiga lägenheter och familjeveckan som skulle ge fler 
arbetare möjlighet att exempelvis följa med på barnens utvecklingssamtal. Budgetreservationen röstades igenom 
med stöd av liberaler och centerpartister och kronan i verket var en öressänkning av bränsleskatterna. 

Är det då inte bra att bränsleskatterna sänks, om nu många med små ekonomiska marginaler riskerar att drabbas 
hårt? Det korta svaret är nej. Nog för att högern gärna vill behålla sin 16-åriga riksdagsmajoritet men som vanligt 
riktar sig deras reformer först och främst till de rikaste. Bränsleskatterna är nämligen platta. Ofta är skatter 
progressiva (lägre för låginkomsttagare, högre för rika) eftersom de rika är resursstarka och ofta har stora 
ekonomiska marginaler. De klarar sig väldigt bra även om de betalar procentuellt mer. En platt bensinskatt 
innebär att Vd:n som kör bränsleslukande lyxbilar inte bär några extra kostnader medan bensinskatten i rena 
kronor räknat äter upp mer av undersköterskans lön. Inte heller är bränsleskatterna geografiskt differentierade. I 
Stockholm eller Uppsala finns goda möjligheter att åka kollektivt. Turerna går till många ställen och ofta. I Ånge 
eller Sollefteå finns inte de möjligheterna. Medan glesbygdsbor ofta är tvungna att ha en bil för att livspusslet ska 
gå ihop väljer storstadsbor aktivt bort fungerande kollektivtrafik. Rimligtvis skulle då storstadsbilister kunna bära 
en större del av kostnaderna. Bränslefrågan riskerar också många gånger att bli mer känslostyrd än faktastyrd. Ta 
exempelvis högerns skattesänkning som exempel. Även om siffrorna på bränslepumparna aldrig varit så höga 
som de är idag har bränslepriset inte rusat i pris sedan 1980-talet, om man räknar med inflation. Sett till hur stor 
del av ett hushålls utgifter bränslet utgör spenderar vi generellt mindre pengar på bränsle nu än för 40 år sedan, 
mycket tack vare allt bränslesnålare bilar. Det är också oklart hur långsiktig en skattesänkning är. Preem har en 
pedagogisk förklaring på sin hemsida över vilka faktorer som spelar in i drivmedelspriserna. Priset på råolja 
lägger grunden till drivmedelspriserna. 

Tillgång och efterfrågan dikteras i många fall av diktaturer och påverkas av att många oljeproducerande områden 
är konfliktdrabbade och utsätts för naturkatastrofer. Nu senast ser vi hur Rysslands invasion av Ukraina trissar 
upp bränslepriserna för svenska konsumenter. Dessutom drivs priset upp av spekulation. Priset påverkas också 
av reduktionsplikten som innebär att grönare (och i nuläget något dyrare) bränslen över tid blandas ner i tanken 
för att minska utsläppen. Dessutom spelar transportkostnader in, kostnader som blir högre ju bättre 
arbetarklassen organiserar sig för rättvisa lönenivåer och goda arbetsvillkor. Slutligen består priset av skatt, 
moms och den lokala marknadens prissättning. Förvisso kan vi från politiskt håll sänka skatterna brett för alla 
men risken är att människor vaggas in i fossilberoende. Det är en farlig utveckling att bli mer beroende av 
bränslen vars pris kan skjuta i höjden om diktaturer som Ryssland eller Saudiarabien vrider av kranarna. 
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Skattesänkningen säljs dessutom in som en ventil som lättar trycket på ekonomin för landsbygdsbor och 
låginkomsttagare. Om reformen är tänkt så, är den väldigt klumpigt utformad. Eftersom bränsleskatten är platt 
och, som socialdemokratiska ledarskribenter diskuterar i podden Hjärtlandet, storstadsbilister och rika ofta kör 
mer än andra, är det ju en skattesänkning som främst hamnar i Stockholm, i rika områden som Danderyd och 
Lidingö. Hur det kan vara rimligt mitt under en brinnande klimatkris är det ingen som svarar på. Högern målar 
också upp en icke-existerande konflikt mellan klimatpolitik och landsbygdsbor. Det är oärligt att peka på 
landsbygdsbor som bromsklossen i klimatarbetet medan man egentligen sänker skatten i Danderyd. Tvärtom vill 
även landsbygdsbor att Sverige och världen ska ställa om så att även kommande generationer kan bo på en 
levande planet. 

Klimataspekten är även den en komplex del av bränsleprisfrågan som kräver att man har många bollar i luften 
samtidigt. Världen är inne i en pågående klimatkris, orsakad av människan. I den bästa av världar skulle fossila 
bränslen redan ha förbjudits (utfasning av fossila bränslen var förresten ett socialdemokratiskt vallöfte 2010, 
som var tänkt att ha genomförts senast 2020). Då många har svårt att själva ställa om är den bästa vägen framåt 
en offentligt driven klimatomställning, där morötter och piskor balanseras för att ställa om. Den som inte kan 
ställa om själv ska vara trygg i att samhället hjälper till med det. Miljöpartistiska snabbhöjningar av 
bränslepriserna är alltså inte rätt väg framåt, det skulle köra över arbetarklassen. Samtidigt är högerns 
fossilberoendepolitik inte heller rätt väg att gå. Det största klimatavtrycket gör våra rikaste, de bör redan nu ställa 
om och hjälpa andra att ställa om. Exempelvis skulle en progressiv bränsleskatt kunna motivera rika att välja 
andra transportmedel utan att chockhöja bränsleskatten för samhällets fattigaste. 

Vad som många gånger saknats i debatten om bränslepriserna är ett socialdemokratiskt perspektiv. 
Drivmedelsfrågan sammanfattas till att vara för eller emot Miljöpartiet där alla som är emot automatiskt vill ha 
en moderat statsminister. I regeringsställning har Socialdemokraterna fokuserat på att reformera reseavdraget. 
Fackförbundet Byggnads har gått ut och krävt höjd milersättning (som inte höjts sedan 2007) för att möta de 
ökande resekostnaderna för knegare. Båda infallsvinklarna är bra och värda att gå vidare med. Samtidigt bör vi 
utforska fler möjliga sätt att driva på den gröna omställningen utan att straffa arbetarklassen. På lång sikt är det 
önskvärt att fasa ut och förbjuda fossila bränslen, på kort sikt är det dock nödvändigt att formulera 
socialdemokratiska svar på hur folk ska ha råd att ta sig till jobbet. En utredning om differentierade 
bränsleskatter kan klarlägga de praktiska möjligheter och omöjligheter som finns kring morötter och piskor i 
drivmedelsprisfrågan. Det här ska självklart inte ses som en helhetslösning, bland annat lär en grön omställning 
kräva såväl en aktiv kollektivtrafikpolitik och en sund gruvpolitik. Att utreda bränsleskatternas utformning kan 
vara ett viktigt verktyg för att förbättra arbetares vardag, skynda på klimatarbetet och avväpna den populistiska 
högern. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    att Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för att utformningen av bränsleskatter utreds 

 
AK SVAR: 
Motionären påtalar problemen med dagens bränsleskatt, bränsleskatten består av flera delar, bland annat 
koldioxidskatten som är en miljöstyrande skatt till för att minska fossila utsläpp och syfta till inköp av 
miljöfordon. Energiskatten räknas ofta som en fiskal skatt som är till för att skapa inkomst till staten, men 
skiljelinjerna mellan fiskala och miljöstyrande skatter är inte helt tydliga. Skatter är ett bra sätt att styra inköp mot 
klimatsmartare alternativ. Att ändra i bränsleskatterna är inte helt enkelt då det finns vissa juridiska 
begränsningar kring hur svenska skatter och avgifter kan utformas. EU:s energiskattedirektiv styr lägsta tillåtna 
nivåer på svenska bränsleskatter. Vi måste också fundera på om att ändra bränsleskatten är den bästa vägen att 
gå eller om det finns andra vägar att underlätta? 

Att låginkomsttagare är de som drabbas hårdast av de höga bränslepriserna är klart, speciellt beroende av bil är 
vi uppe i den norra landsändan, där bil ofta är enda alternativet för att ta oss till våra jobb, handla och utföra 
ärenden när inga andra alternativ förutom cykeln finns. Att för en låginkomsttagare ens överväga att byta bil till 
miljöbil i en lågkonjunktur, där räntor m.m. sticker i väg är högst osannolikt när man i första hand måste se till 
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att pengarna räcker till. Det känns ytterst orättvist att den rike Vd:n betalar samma skatt för att köra sin bil i 
storstaden som en låginkomsttagare i Norrlands inland, men är en progressiv bränsleskatt det bästa alternativet? 

Vi ser också att reseavdraget inte har ökat i paritet med högre bränslepriser och det är något som vi som parti 
måste jobba med framgent för att alla ska ha råd att ta sig till och från jobbet vart i landet man än bor. 

Vi behöver snabba på den gröna omställningen, men den nya regeringen valde att ta bort klimatbonus för 
miljöbilar rekordsnabbt, så risken är att inköp av miljöbilar avstannar under en period. Statistiken visar att 
bensin- och dieselbilar som säljs i Sverige idag inte blir bränslesnålare, utan tvärtom drar mer bränsle. Vi som 
parti måste jobba progressivt för att påverka att vi i Sverige når våra klimatmål framgent, inte för att rädda 
regeringen utanför att rädda jorden. En bransch som är hårt drabbad av höga bränsleskatter är transportsektorn, 
men man jobbar också hårt och ansvarsfullt i transportsektorn för att ställa om. 

Som motionären påpekar så slår en hög bränsleskatt hårt på oss som bor i den delen av landet där man inte kan 
ta sig överallt kollektivt, vi behöver arbeta konstruktivt för att öka det kollektiva åkandet i landet, med konkreta 
åtgärder som stimulerar till att åka kollektivt. men samtidigt måste vi tänka på företag som måste ha sina 
arbetsfordon med sig för att kunna utföra sina arbeten så att dessa inte blir straffade. Vi är beroende av 
välmående företag för att skapa fler jobb i vår kommun och i hela landet. 

Vi socialdemokrater ska självklart ta taktpinnen i den här frågan och därmed verka för att utformningen av 
bränsleskatter utreds så att vi ser vad som är bästa alternativen för att skynda på klimatomställningen samtidigt 
som vi värnar de som inte behöver använda bil. 

Arbetarekommunens styrelse föreslår därför med stöd av ovanstående 
Att representantskapet antar motionen som sin egen 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för att utformningen av bränsleskatter utreds 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Rysslands invasion av Ukraina och det pågående kriget har kraftigt påverkat energipriserna i Europa. Det 
innebär att både elpriserna och bränslepriserna i Sverige har ökat kraftigt. På lång sikt behöver vi på olika sätt 
skapa oss ett oebroende av fossila bränslen och säkertställa att vi har en fullgod egen energiproduktion. 

Det är många enskilda personer, men även företag, som är beroende av ett fordon i sin vardag. De kradftigt 
ökade bränslepriserna har därmed fått en stor påverkan på människors privatekonomi och företagens 
möjligheter att bedriva verksamhet. Som motionären lyfter fram utgörs en del av kostnaden för bränsle av skatt. 
Den består i sin tur av en del som handlar om att få in pengar till statskassan för att vi ska kunna betala våra 
gemensamm offentliga åtaganden och en annan del som är styrande för att vi ska minska våra utsläpp från 
fossila bränslen. Som grund för denna beskattning ligger ett gemensamt regelverk i EU som anger ett antal 
miniminivåer och krav på utformningen i övrigt. Varje enskilt land kan sedan med utgångspunkt i detta utforma 
sin egna beskattning av bränslen.  

Beskattning av bränsle är således komplext och har flera syften. Det gör också det kan vara svårt att med hjälp 
av skattens utformning kompensera  för exmeplevis långa avstånd. En framtida utformining av bränsleskatten 
kan därför behöva utredas.  

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att distriktsstyrelsen bifaller motionen: "att Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för att utformningen 
av bränsleskatter utreds" 
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NR 2 "Enkelt och demokratiskt företagande" 
Motionär: Ludvig Lind, Sundsvall 
Föredragande: Jim Sundelin 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna verkar för att tillsätta en utredning som syftar till att genom lagstiftning och föreskrifter 
förenkla bildandet, drivandet och avvecklandet av ekonomiska föreningar; samt förenkla konvertering av 
aktiebolag till ekonomisk förening 

att Socialdemokraterna Västernorrland antar motionen som sin egen och driver den vidare på partikongressen. 
 

Enkelt och demokratiskt företagande 
Motionär: Ludvig Lind, Sundsvall 
 

Sverige har under de senaste hundra åren sett en ökning i levnadsstandard i en takt olikt något annat  land i 
världen. Detta har åstadkommits till stor del tack vare den svenska modellen, som kombinerar  personlig frihet 
med en effektiv välfärdspolitik och demokrati. Välståndet och välfärden som den  svenska modellen har medfört 
är inget vi ska ta lätt på, men vi bör även kritiskt granska vilka  förbättringspotential som finns framgent. 

Det första problemet vi kan se är stora företag som köps upp av internationella koncerner som 
utövar  skatteflykt och forslar svenska arbetares vinst till utlandet. När lönerna och villkoren blir bättre blir 
de  små företagen även mindre konkurrenskraftiga då aktiemarknaden kräver maximal vinst på 
arbetarnas  bekostnad. Det andra problemet är det förlorade potentialet i alla arbetare som har idéer 
och  kompetens som de inte kan bidra med på sin arbetsplats. Om alla kan bidra med sin fulla potential får  vi 
också en växande ekonomi. 

Därför vill jag se en politik som uppmuntrar företagsformer som tillåter demokratiskt inflytande och  delad vinst 
på arbetsplatsen. Detta kan lösas från politiken genom att erbjuda incitament som  skatteavdrag och förmånliga 
lån till företagare som väljer att bilda eller konvertera till arbetarägda  kooperativ. Jag vill även se ett statligt, 
regionalt eller kommunalt investeringsstöd som ger fler  företagare möjlighet att starta kooperativ och 
förverkliga sina visioner. Socialdemokraterna bör även  verka för att tillsätta en utredning som ser över hur man 
genom lagstiftning och föreskrifter kan  förenkla bildandet, drivandet och avvecklandet av ekonomiska 
föreningar; samt förenkla möjligheten  för aktiebolag att konvertera till ekonomiska föreningar. 

Dessa reformer kommer göra företagande möjligt för alla utan att tvinga aktiebolag till förändring.  Historien har 
visat att kooperativ är konkurrenskraftiga och även mer stabila än aktiebolag, då  företagets existens inte vilar på 
ett fåtal aktieägares intressen. Det kommer även att stimulera  ekonomin genom ökad inkomst för fler. Därför 
tror jag att genom en positiv och uppmuntrande  politik, kan vi få ett samhälle där entreprenörskap, 
självständighet, samarbete och solidaritet för vår  ekonomi framåt.  

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    att Socialdemokraterna verkar för att tillsätta en utredning som syftar till att genom lagstiftning och 
föreskrifter  förenkla bildandet, drivandet och avvecklandet av ekonomiska föreningar; samt förenkla 
konvertering  av aktiebolag till ekonomisk förening 

    att Socialdemokraterna Västernorrland antar motionen som sin egen och driver den vidare på 
partikongressen. 

SSU-distriktets svar: 

Kooperativen har under hela nittonhundratalet intagit en framskjuten plats i den reformistiska  arbetarrörelsen. 
Kooperativa Förbundet, Fonus och Oljekonsumenternas förening är alla exempel på  folkrörelseägda företag 
som bildats för att tillvarata konsumenternas intressen mot kommersens  profithunger. Svagheten i 
konsumentägda kooperativ är emellertid att de inte ger större inflytande åt sina anställda än andra 
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företagsformer. Med arbetarägda kooperativ kommer saken i ett annat läge.  Här finns ett gyllene tillfälle för 
svensk arbetarrörelse att bygga vidare på att förverkliga den  demokratiska socialismens idé.  

 
AK SVAR: 
Kooperationen handlar det om att förverkliga idéer tillsammans i samverkan – både i kooperativa företag och 
mellan kooperativa företag. En kooperativ förening är en fristående och frivillig sammanslutning av personer 
som samverkar för att tillgodose gemensamma behov genom ett samägt och demokratiskt styrt företag. Ett 
kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det som är unikt med 
kooperativa förtag är att varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital hen har gått in med.  Ett 
kooperativt företag står för jämlikt och demokratiskt ägande och styrning och varje medlem representerar en 
röst vid den årliga stämman. Ingen kan äga en större del av företaget än någon annan. 

I Sverige finns ingen specifik företagsform för kooperation, men ekonomisk förening är den vanligaste och mest 
använda formen för att driva ett kooperativ, eftersom den är konstruerad på ett sätt som passar när man är flera 
som vill driva verksamheten demokratiskt. Idag finns det ca 40 000 ekonomiska föreningar i Sverige. Aktiebolag 
förekommer också som kooperativ. Kooperationen ökar valfrihet och mångfald i näringslivet. Företagen finns i 
de flesta branscher; från café/restaurang, dagligvaruhandel och lokal service till bostadsbyggande, bank och 
försäkring. De blir också allt vanligare inom välfärdssektorn i vård, skola och omsorg. 

Sedan den 1 juli 2018 gäller en ny lag om ekonomiska föreningar. Lagen ger kooperativa företag i alla branscher 
villkor som är mer likvärdiga andra företags. De kooperativa företagen får därmed bättre förutsättningar att växa 
och anställa. Lagen förenklar för de ekonomiska föreningarna då exempelvis kraven på vad som måste finnas 
med i föreningens stadgar minskar. Det infördes också ett förenklat avvecklingsförfarande för föreningar som 
inte har några skulder. Samtidigt infördes moderna regler om medlemskap i en förening och om styrelsen, 
revision och registrering. 

I motionen lyfter motionären fram de arbetarägda kooperativen. Det är en form av kooperativ som skulle kunna 
lämpa sig väldigt väl vid exempelvis generationsväxling. I andra sammanhang kan andra kooperativ vara att 
föredra och även företagsformen kan variera. Motionären föreslår att med hjälp av stöd i olika former gynna 
arbetarägda kooperativ, men det riskerar samtidigt att missgynna andra kooperativ. Den nya lagstiftning om 
ekonomiska föreningar som började gälla 2018 har som syfte att underlätta och förbättra förutsättningarna att 
driva verksamhet i denna företagsform. När nu lagstiftningen funnits i några kan det finnas anledning att se över 
resultatet av den och se om det finns ytterligare förbättringar som kan genomföras.       

Med anledning av ovanstående så föreslår Sundsvalls Arbetarekommuns styrelse representantskapet följande: 
    Att anta motionen som sin egen 
    Att sända motionen till Distriktskongressen 2023 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna verkar för att tillsätta en utredning som syftar till att genom lagstiftning och föreskrifter 
förenkla bildandet, drivandet och avvecklandet av ekonomiska föreningar; samt förenkla konvertering av 
aktiebolag till ekonomisk förening 

att Socialdemokraterna Västernorrland antar motionen som sin egen och driver den vidare på partikongressen. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Precis som motionären skriver är det viktigt med tydlig lagstiftning som uppmuntrar företagsformer som tillåter 
demokratiskt inflytande och delad vinst på arbetsplatsen. En kooperativ förening är en fristående och frivillig 
sammanslutning av personer som samverkar för att tillgodose gemensamma behov genom ett samägt och 
demokratiskt styrt företag. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt 
ansvarstagande. En ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen för att driva ett kooperativ. 
Den nya lagstiftning om ekonomiska föreningar som började gälla 2018 har som syfte att underlätta och 
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förbättra förutsättningarna att driva verksamhet i denna företagsform. När nu lagstiftningen funnits i några kan 
det finnas anledning att se över resultatet av den och se om det finns ytterligare förbättringar som kan 
genomföras. 

Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen: "att Socialdemokraterna verkar för att tillsätta en utredning som syftar till att genom 
lagstiftning och föreskrifter förenkla bildandet, drivandet och avvecklandet av ekonomiska föreningar; samt 
förenkla konvertering av aktiebolag till ekonomisk förening" och "att Socialdemokraterna Västernorrland antar 
motionen som sin egen och driver den vidare på partikongressen." 

 

NR 3 "Lånestöd till vidareutveckling av företag" 
Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik 
Föredragande: Peder Björk 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för en utredning om arbetare ska kunna driva vidare sina 
arbetsplatser genom statligt lånestöd 

 

Lånestöd till vidareutveckling av företag 
Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik 
 

Nedläggningen av pappersbruket i Kvarnsveden är en dyster historia för mer än 400 anställda. Det är människor 
som behöver betala hyran och elräkningen varje månad och ha råd att ställa mat på bordet. De riskerar att gå 
från arbete till arbetslöshet och allt som kan följa med det, som psykisk ohälsa, fattigdom och utanförskap. 
Förutom de själva riskerar både deras familjer och lokalsamhället att drabbas hårt av nedläggningarna. 
Nedläggningen av Kvarnsvedens pappersbruk och ett pappersbruk i Finland sker trots att bolaget Stora Enso 
gör miljardvinst. Skälen uppges vara den sviktande efterfrågan på papper i det alltmer digitaliserade samhället. 

Pappersbruken och deras fler än tusen arbetare är inte ensamma om sina öden. Runtomkring i västvärlden har 
industrier och andra jobb förflyttats till länder med svagare arbetarrörelser och demokratiska reflexer. 
Omänskliga löner, ohållbara arbetsvillkor och minimalt ansvarstagande från storföretagens sida är helgade medel 
när profiten ska maximeras. Socialdemokratin i väst har länge förespråkat ekonomiskt ansvar. När Danmarks 
skeppsbyggen flyttades utomlands tog arbetarrörelsen strid för omställningsstöd för varvsarbetarna. 
Omställningsstöd är inte i sig dålig arbetarpolitik men som betongarbetaren Jakob Mathiassen resonerar i sin 
bok Drömmar och damm betyder det i de här fallen att arbetarrörelsen inte vågat utmana de multinationella 
företagens produktionsförflyttning. 

Både arbetsplatser som Kvarnsvedens pappersbruk, där arbetstillfällen helt enkelt hotas att försvinna, och de 
danska skeppsbyggena där produktion hotas av att flyttas utomlands, finns det massvis med kompetens. De 
komplexa nätverk och rutiner som krävs för att hålla produktionen i gång är redan inarbetad på dessa platser. 
Arbetsplatserna är anpassade för verksamheten och rätt utrustning och kunskap om utrustningen är befintlig. 
Vad som egentligen saknas när ett företag tar en arbetsplats ur bruk är kapitalet. Arbetare har sällan de 
kapitaltillgångar som krävs för att kunna köpa och driva vidare sin arbetsplats. 

Fackförbundet Byggnads ungdomsgren, Unga Byggare, har därför föreslagit en nödvändig reform på området. 
För att rädda arbetstillfällen och de lokalsamhällen som ofta är beroende av sina stora arbetsgivare kan arbetarna 
ges möjlighet att få lånestöd från det offentliga. Eftersom all kompetens, infrastruktur och utrustning finns 
tillgänglig är det främst pengar som måste skjutas till. Finansieringen kan göras trygg för både arbetarna och 
medborgarna som bidrar med pengarna. Genom lånestödet slipper arbetarna själva skrapa ihop miljoner, kanske 
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miljarder, ur sina egna fickor om de vill driva vidare arbetsplatsen. Samtidigt kan medborgarna rädda kvar 
samhällsnyttiga arbetstillfällen och undvika att orter utarmas. Orter som förlorar arbetstillfällen tenderar också 
att få sviktande befolkningsunderlag, sämre framtidstro och underfinansierad välfärd. 

Reformen behöver inte heller bli alltför kostsam för samhället. Dels därför att det är ett lån: pengarna kommer 
betalas tillbaka över tid. Dels går det att ställa motkrav, exempelvis att arbetsplatsen ska kunna visa möjlighet att 
gå runt ekonomiskt och betala av lånet om lånestöd ges. Det här handlar inte om att ge konstgjord andning åt 
verksamheter som oavsett kommer gå omkull, det handlar om att ge arbetare möjligheten att vidareutveckla 
fungerande arbetsplatser som kapitalet övergett. Om arbetarna själva kunnat delta i säljprocessen av 
Kvarnsvedens hade de exempelvis kunnat välja att ställa om produktionen från tidningspapper till biomaterial. 
Varvsarbetarna i Danmark hade kunnat fortsätta bygga skepp och ökat konkurrensen på marknaden. 

Genom lånestöd är det alltså möjligt att reglera marknaden för att motverka monopolisering och dumpning av 
ett helt samhälles sociala och ekonomiska villkor. En sundare marknad genom reglering, helt enkelt. Den exakta 
utformningen för ett lånestöd är inte upp till den här motionen att avgöra. Det uppdraget lämpar sig bättre för 
en statlig utredning. I slutändan kokar det ner till att utveckla den ekonomiska demokratin. Att ge fler 
möjligheten och friheten att ta ansvar för sin arbetsplats är en socialdemokratisk hjärtefråga. Ett lånestöd av det 
här slaget kan rädda kommuner som kämpar med sin ekonomi, öka den sunda konkurrensen på marknaden och 
kanske även öka andelen kooperativa företag på marknaden 

Med anledning av ovanstående yrkar jag: 

    att Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för en utredning om arbetare ska kunna driva vidare sina 
arbetsplatser genom statligt lånestöd 

 
AK SVAR: 
Det finns idag många olika möjligheter att få stöd för att starta företag, tex Tillväxtverket har det regionala 
investeringsstödet. Det är för dig som ska starta ett nytt företag eller behöver delfinansiera era investeringar eller 
lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader, maskiner, lönekostnader till följd av en 
investering, utbildning och konsulttjänster. Det finns många andra som tex ALMI, VINNOVA, Jordbruksverket 
och länsstyrelsen samt pengar att söka från EU men ingenstans hittas det information om statligt stöd för 
anställda som vill fortsätta driva ett nedläggningshotat företag. Många företag idag arbetar med höga 
avkastningskrav och stora krav på tillväxt men kan ändå vara värda att driva vidare med mer lagom ambitioner. 
Motionärens idéer med lånestöd och att utveckla den ekonomiska demokratin är intressant. 
Att representantskapet antar motionen som sin egen 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för en utredning om arbetare ska kunna driva vidare sina 
arbetsplatser genom statligt lånestöd 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Företagen på en ort har stor betydelse för de som bor och arbetar där. Det innebär också att när företag väljer 
att lägga ned sin verksamhet så får det såklart stora konsekvenser för de som förlorar sitt jobb, men även för 
samhället i övrigt. När företag väljer att lägga ned sin verksamhet kan det självklart bero på flera olika saker. En 
är givetvis att verksamheten går med förlust, men det kan också bero att man inte vill göra nya investeringar, att 
verksamheten inte är tillräckligt lönsam eller att den inte längre passar in i företagets tänkta utveckling. I de 
senare fallen finns kanske möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet med nya ägare.  

Motionären lyfter fram en intressant möjlighet att skapa en ekonomiska förutsättningar för anställda att ta över 
en befintlig verksamhet som är på väg att läggas ned. Ytterst är det ju såklart ägaren som avgör om man är 
intresserad  av att sälja verksamheten eller lägga ned den. Men med motionärens förslag skulle det skapas 
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finansiella möjligheter för anställda som är villiga att bedriva verksamheten vidare. Detta skulle även kunna 
tänkas omfatta verksamheter där den avslutas på grund av att ägaren till företaget är på väg att gå i pension. 

Det finns dock anledning att fundera på hur ett statligt lånestöd skulle kunna fungera för att uppnå sitt syfte 
samtidigt som det inte snedvrider konkurrensen och man säkertsäller ett rimligt risktagande för det offentliga. 
Precis som motionären föreslår finns det behov av att utreda hur ett sådant lånestöd kan utformas.  

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att distriktskongressen bifaller motionen: "att Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för en utredning 
om arbetare ska kunna driva vidare sina arbetsplatser genom statligt lånestöd" 

 

NR 4 "Bygg flerfamiljshus med lokaler för samvaro" 
Motionär: Marianne Lundström 
Föredragande: Jim Sundelin 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna utreder möjligheten att införa stimulansåtgärder vid nyproduktion av flerfamiljshus, så 
att dessa ska innefatta gemensamhetslokaler för de boende. 
 

Bygg flerfamiljshus med lokaler för samvaro 
Motionär: Marianne Lundström 
 

Ofrivillig ensamhet är en folkhälsofråga som för med sig mycket negativa konsekvenser för den enskilde och 
medför också kostnader för samhället i form av hälso- och sjukvård. Det sägs att ofrivillig ensamhet motsvarar 
rökning av 15 cigaretter per dag. 

SCB uppger att var 3: je person äldre än 65 år bor ensam. I gruppen över 75 år är det över 10 % som man kallar 
socialt isolerade de bor ensamma träffar inte anhöriga, vänner eller bekanta mer än en ggr/mån. 

Man vet också att personer med starka sociala band till andra människor löper 50 % mindre risk för för tidig 
död.  

Det också klarlagt att sociala relationer och gemenskap har en större positiv verkan på hälsan än att sluta röka, 
minska sin alkoholkonsumtion eller börja motionera. 

I de stimulansåtgärder som inrättats för att öka byggande av hyresrätter får kostnaden för gemensamhetslokaler 
inräknas. 

I bostadsrätter, som kan kosta många miljoner, kan gemensamhetslokaler helt saknas. Det medför att kontakten 
mellan bostadsrättsinnehavarna försvåras. Vid köpet som många gånger görs av yngre aktiva personer finns inte 
tanken på att livet kan förändras.  Civilståndet änka/änkling, försämrad hälsa, vård av sjuk anhörig, hög ålder 
och arbetslöshet uppges ligga bakom många fall av social isolering. Boende i flerfamiljshus utan lokaler som 
möjliggör samvaro medför för de utsatta grupperna isolering. 

Ofrivillig ensamhet som ibland liknats vid en epidemi kan och bör förebyggas. Det kan göras på lokal och 
regional nivå, men det staten kan göra för att detta folkhälsoproblem inte ska fortsätta cementeras är att ge 
stimulanser till alla former av flerfamiljhusbyggen med krav om att de ska innehålla gemensamhetslokaler för 
möten och social samvaro. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 
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    Att Socialdemokraterna utreder möjligheten att införa stimulansåtgärder vid nyproduktion av flerfamiljshus, 
så att dessa ska innefatta gemensamhetslokaler för de boende. 

 

AK SVAR: 
Ofrivillig ensamhet är en folkhälsofråga. Det är tungt att känna sig ensam – och dessutom verkar det kunna 
skada vår fysiska hälsa, möjligen lika mycket som rökning. Men det går att bryta ensamhet, enligt en svensk 
studie som publicerades för några år sedan. I över trettio år har Peter Strang, professor vid institutionen för 
onkologi-patologi vid Karolinska Institutet, arbetat med döende patienter. 

I sitt arbete med palliativa patienter på Stockholms sjukhem har Peter Strang många gånger sett hur ensamhet 
och fysisk smärta går hand i hand. Peter Strang är full av historier om patienter som ensamma plågats av 
närmast outhärdliga smärtor, högt placerade på sjukvårdens självskattningsskalor. När någon gör dem sällskap, 
gärna genom att stryka dem lugnande på armen och ge hudkontakt, då kan smärtan i princip upphöra – ibland 
utan medicinering.   

– Ofta säger patienterna att ’just nu när du sitter här gör det inte ont, men nyss var det fruktansvärt’. Det finns 
en social komponent, där kroppslig smärta förvärras av ensamhet medan gemenskap kan lindra fysisk smärta. 
När man förstår det förstår man också att det spelar roll hur man ordnar sjukvården och samhället i stort. 
Smärta är den vanligaste orsaken till att någon söker sjukvård i dag samtidigt som många är ofrivilligt ensamma. 
Det här är två problem som hör ihop. Jag tror vi kan få en betydligt friskare befolkning genom att motverka 
ensamhetens skadliga effekter, säger han. 

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd. Det handlar alltså om både hälsa och 
ohälsa. Hälsan i befolkningen formas genom ett samspel av faktorer som individen själv bär på, som arv, men 
även livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Folkhälsan påverkas också av politiska beslut, samhällets 
organisation och resurser, och individers förutsättningar att fatta beslut som gynnar hälsan och åldersstrukturen i 
befolkningen. 

Folkhälsoarbetet består av två, kompletterande delar: 

Hälsofrämjande arbete (promotion) syftar till att främja hälsa och stärka eller bibehålla människors fysiska, 
psykiska och sociala välbefinnande. Detta genom att stärka tilltron till den egna förmågan och öka kontrollen 
över den egna hälsan. 

Sjukdomsförebyggande arbete (prevention) syftar till att minska risken för uppkomst av sjukdom, skada, fysiska, 
psykiska eller sociala problem, och att förhindra återinsjuknande eller genom tidig upptäckt förhindra att 
sjukdom utvecklas. 

Båda insatserna kan riktas till individer, grupper eller hela befolkningen, antingen generellt eller till olika 
riskgrupper. Insatserna kan även riktas mot livsvillkor eller de arenor där människor lever och verkar. Målet är 
att skapa sammanhang och miljöer som främjar god och jämlik hälsa och som ger individen förutsättningar att ta 
ansvar för sin hälsa. Genom att skapa lokaler för att få bra miljöer att träffas i samt skapa sammanhang för 
många olika människor främjas en god och jämlik hälsa Styrelsen tycker att förslaget med gemensamhetslokaler i 
flerfamiljshus är intressant och yrkar att motionen antas som vår egen. 

Arbetarekommunens styrelse föreslår därför med stöd av ovanstående 
Representantskapet 7 december beslutade att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till 
distriktskongressen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna utreder möjligheten att införa stimulansåtgärder vid nyproduktion av flerfamiljshus, så 
att dessa ska innefatta gemensamhetslokaler för de boende. 
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Distriktsstyrelsens yttrande 

Detta är i grunden en bostadspolitisk fråga. Vi socialdemokrater vill se en bostadspolitik för alla och arbetarför 
att öka takten av nyproduktion så som flerfamiljshus, nya hyresrätter och bostadsrätter till ”rimliga priser” och 
självklart innefattar detta också då att lokaler för samvaro skall finas med. Vår politik går ut på att skapa 
sammanhang och miljöer som främjar god och jämlik hälsa och som ger individen förutsättningar att ta ansvar 
för sin hälsa. Genom att skapa nya bostadsområden för att få bra miljöer att träffas i samt skapa sammanhang 
för många olika människor främjas en god och jämlik hälsa. 

Men det är inte riktigt rätt väg att gå för ett riktat stöd som enbart riktar sig för tillskapande av samlingslokaler. 
Den frågan som ligger oss närmast är att få nu varande regering att återinföra investeringsstödet för 
hyreslägenheter som den konservativa höger majoriteten avskaffat. Risken idag är att nyproduktion stannar av 
och då hjälper det inte med ett ”riktat stöd” för enbart samlingslokaler. 

Sedan finns det redan idag via boverket ett Investeringsbidrag som kan ges till föreningar, stiftelser och 
aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och 
bolag. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att besvara motionen 

 

NR 5 "Vägen till integrering och inkludering i samhällslivet" 
Motionär: Osman Saidabdala och Eleonora Asplund Kramfors Arbetarekommun 
Föredragande: Andreas Sjölander 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokratiska partiet ska arbeta för att ta fram en nationell strategi för integration och inkludering som 
ska fungera som ett tankestöd och vara vägledande när myndigheter, kommuner och regioner ska jobba med 
inkludering av utrikesfödda invandrare. 

att Socialdemokratiska partiet ska stå upp för barnets rättigheter och familjers rätt att återförenas och öppna upp 
för en ny översyn och ändring av lagstiftningen om familjeåterförening. 

att Socialdemokratiska partiet ska öppna upp för en ny översyn och ändring av lagstiftningen kring villkoren för 
permanent uppehållstillstånd. 

att partidistriktet Västernorrland antar den och skickar vidare till partikongressen. 
 

Vägen till integrering och inkludering i samhällslivet 
Motionär: Osman Saidabdala och Eleonora Asplund Kramfors Arbetarekommun 
 

Sedan bildandet 1889 och i över hundra år har Socialdemokraterna stått upp för frihet, jämlikhet, solidaritet och 
demokrati i Sverige och resten av världen, men med den nya politiska förändringen tappar Sverige sin position 
som humanitär stormakt. Under senaste decennier har vi gått igenom enorma utmaningar för att nämna några 
finanskriser, flyktingvåg, pandemin och nu kriget i Ukraina som återigen leder till massflykt från landet. 

Under mandatperioden har Socialdemokraterna stramat migrationspolitiken med motivering att klara integration 
av de som redan befinner sig i Sverige. Stora delar av förändringarna direkt eller indirekt hindrar personernas 
inkludering och delaktighet i samhälle och arbetslivet. Integrationen kan inte fungera utan inkludering och 
trygghet i livet. Idag sankas nationella strategi för integrering och inkludering i samhällslivet. Nedan beskriver vi 
delar av nuvarande migrationspolitiken som försvagar personernas möjligheter att vara delaktiga i samhället. 
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Att bo tillsammans med sin familj är en stor trygghet i vardagen för alla i familjen. För den som bor här i Sverige 
och dem som befinner sig i ett annat land i väntan på att återförenas. Integrationen kan inte fungera om 
personer inte känner trygghet i sin vardag. Rättigheten att återförenas med sin familj och sina barn är kraftigt 
begränsad pga. strängare migrationslagar som Socialdemokraterna har valt. I de ärenden där barn inblandade är 
det viktigt att prövning av barnets bästa görs utifrån barnrättsperspektivet vilket idag Migrationsverket bryter 
mot med fördel till den stramare anhöriginvandrare politiken. Den nuvarande regeringen med Tidöavtalet som 
grunden vill göra situationen ännu svårare för dessa individer. Enligt Artikel 16 i barnkonventionen har varje 
barn rätt till sin privat- och familjeliv, hem med denna bakgrund bör socialdemokratins ställningstagande för 
familjeåterföreningen vara en självklarhet. 

Enligt nuvarande lagstiftning kan individen få permanent uppehållstillstånd om man uppfyller krav på 
egenförsörjning, men inkomsten från arbete med anställningsstöd från staten räknas inte som egenförsörjning. 
Hur kan en anställning som är a-kassa grundade inte räknas som egenförsörjning? Dessutom en person som har 
en bred förankring i samhället, väl integrerad och deltar i samhällsaktiviteter och i demokratiska processer, men 
av olika anledningar inte har arbete kan nekas permanent uppehållstillstånd. Detta borde väga lika mycket tungt 
som andra bestämmelser kring egenförsörjning. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    Att Socialdemokratiska partiet ska arbeta för att ta fram en nationell strategi för integration och inkludering 
som ska fungera som ett tankestöd och vara vägledande när myndigheter, kommuner och regioner ska jobba 
med inkludering av utrikesfödda invandrare. 

    Att Socialdemokratiska partiet ska stå upp för barnets rättigheter och familjers rätt att återförenas och öppna 
upp för en ny översyn och ändring av lagstiftningen om familjeåterförening. 

    Att Socialdemokratiska partiet ska öppna upp för en ny översyn och ändring av lagstiftningen kring villkoren 
för permanent uppehållstillstånd. 

    Att partidistriktet Västernorrland antar den och skickar vidare till partikongressen. 

Motionärer Osman Saidabdala och Eleonora Asplund Kramfors Arbetarekommun 

 
AK SVAR: 
Motionärerna argumenterar för att partiet ska verka för att ta fram en nationell strategi för integration och 
inkludering. En sådan vägledande plan skulle underlätta för myndigheter, kommuner och regioner vid olika 
bedömningar. Motionärerna ger två exempel: Det första är vid prövning av familjeåterförening. I samband med 
det anges krav på egenförsörjning och de exakta belopp som gäller. Men det anges inte vilken hänsyn som ska 
prövas av särskilda eller synnerliga skäl mot ex barnkonventionen och barnrättslagstiftningen. Det innebär att 
barns rätt inte ens prövas idag vid ansökan om familjeåterförening. Det andra exemplet som motionärerna pekar 
på är vid prövning av permanent uppehållstillstånd. Även här ställs krav på egenförsörjning men inkomst från 
arbete med anställningsstöd får inte ingå. Det begränsar självklart möjligheten och leder i sin tur till att 
handläggningen av ärenden drar ut på tiden i avvaktan på inkomst från “rätt” anställningsform. Integration och 
inkludering i samhällslivet försvåras och fördröjs. Rättssäkerheten kan ifrågasättas. Exemplen ovan visar på 
behovet av en nationell och vägledande plan som motionärerna föreslår. 
    Styrelsen föreslår medlemsmötet bifalla motionen i sin helhet. 
    Medlemsmötet 2022 12 14 antog motionen och skickar den vidare till Distriktsårskongressen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokratiska partiet ska arbeta för att ta fram en nationell strategi för integration och inkludering som 
ska fungera som ett tankestöd och vara vägledande när myndigheter, kommuner och regioner ska jobba med 
inkludering av utrikesfödda invandrare. 

att Socialdemokratiska partiet ska stå upp för barnets rättigheter och familjers rätt att återförenas och öppna upp 
för en ny översyn och ändring av lagstiftningen om familjeåterförening. 
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att Socialdemokratiska partiet ska öppna upp för en ny översyn och ändring av lagstiftningen kring villkoren för 
permanent uppehållstillstånd. 

att partidistriktet Västernorrland antar den och skickar vidare till partikongressen. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionären lyfter principiella och viktiga frågor oss socialdemokrater, kring rätten till asyl och också om 
integrationen av personer med utländskt ursprung. Motionen berör såväl bristen på en nationell strategi för 
integration och inkludering men också rätten till familjeåterförening och lagstiftningen kring permanent 
uppehållstillstånd. 

 Detta är frågor som varit aktuella inte minst sedan flyktingsituationen 2015-2016 och konstaterandet att 
mottagandet var ojämnt fördelat dels mellan länder inom EU, men också att det fanns stora regionala skillnader i 
Sverige där många kommuner, inte minst i vår del av landet, tog ett stort ansvar, medan andra kommuner gjorde 
små, eller inga, ansträngningar för att erbjuda skydd för personer på flykt ifrån krig och förföljelse. Genom att ta 
ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet, såväl mellan länder men också mellan kommuner, så kan vi 
tillsammans garantera att fler människor med asylskäl får skydd. 

Sveriges asyllagstiftning har också varit föremål för diskussioner på våra nationella kongresser och vid den 
senaste kongressen antogs också efter långa diskussioner och många yrkandet ett principprogram avseende en 
reglerad och rättssäker invandring. I programmet konstateras att vi socialdemokrater står bakom asylrätten där 
grunden ska vara är att det svenska samhället ska vara rustat för ett hållbart och proportionerligt asylmottagande, 
samtidigt som vi också ser människor från olika delar av världen som arbetar, betalar skatt och deltar i 
samhällslivet bidrar till Sverige såväl ekonomiskt, socialt och kulturellt som en stor tillgång. I programmet 
konstateras också att segregation, bristen på integration och inkludering är ett av vårt samhälles allra största 
utmaningar. 

Efterdyningarna av ”flyktingkrisen” har också varit att lyfta frågan på internationell nivå att vi tillsammans måste 
garantera asylrätten för de personer som är i behov av skydd. De allra flesta ofrivilliga migranter är inte 
asylsökande vilket innebär att utmaningen är mycket större än själva asyllagstiftningen. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på behov av en nationell strategi för integration och inkludering, 
emellertid ser vi dock behov av att det behövs en bredare politisk förankring än att det sker inom ramen för det 
socialdemokratiska partiet. Det socialdemokratiska partiet kan däremot verka för att en strategi tas fram. 

I principprogrammet konstateras att barnperspektivet alltid ska vara integrerat i asylprocessen och att 
möjligheten till familjeåterförening också har återinförts under senare år: Samtidigt pekar motionären på behov 
av att se över lagstiftningen. Distriktsstyrelsen menar att gällande lagstiftning alltid behöver diskuteras och om 
konsekvenserna av fattade beslut fått för långgående konsekvenser för enskilda. Angående frågan kring översyn 
av lagstiftningen kring tillfälligt och permanent uppehållstillstånd har också skett förändringar, där man idag kan 
få permanent uppehållstillstånd efter tre år med tillfälligt. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att: bifalla att-sats 1: "Att Socialdemokratiska partiet ska arbeta för att ta fram en nationell strategi för 
integration och inkludering som ska fungera som ett tankestöd och vara vägledande när myndigheter, 
kommuner och regioner ska jobba med inkludering av utrikesfödda invandrare." 

att: avslå att-satserna 2, 3 och 4: "att Socialdemokratiska partiet ska stå upp för barnets rättigheter och 
familjers rätt att återförenas och öppna upp för en ny översyn och ändring av lagstiftningen om 
familjeåterförening.", "att Socialdemokratiska partiet ska öppna upp för en ny översyn och ändring av 
lagstiftningen kring villkoren för permanent uppehållstillstånd." och "att partidistriktet Västernorrland antar den 
och skickar vidare till partikongressen." 
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NR 6 "Förändring av det svenska skolsystemet" 
Motionär: Per Frost, Sundsvall  
Föredragande: Andreas Sjölander 
Motionens att-satser: 

att ett gemensamt skolval oavsett huvudman ska genomföras inför skolstart samma år skolstart sker. 

att en differentiering av skolpengen görs så att kommunala huvudmän får 10-15% högre skolpeng jämfört med 
fristående huvudmän 

att kommuner ges vetorätt avseende såväl nyetablering som utökning av befintlig verksamhet som fristående 
huvudmän ansöker om 

 

Förändring av det svenska skolsystemet 
Motionär: Per Frost, Sundsvall  
 

Från mitten av 1990-talet och framåt har det svenska skolsystemet sakta men säkert förändrats 
och fristående huvudmän har kunnat göra stora vinster. De senaste åren har förändringarna 
accelererat och antalet fristående huvudmän har vuxit och ännu större vinster har gått till 
aktieägare i stället för till elevers utbildning. 

Friskolehuvudmännens vinnande koncept är att placera sina skolor centralt i medelstora eller 
stora städer där skolpengen är hög, ha en profil på skolan som innebär att duktiga och 
lättundervisade elever väljer skolan, ha ett kösystem där föräldrar kan ställa sina barn i kö 
som nyfödda och särskilt inrikta sig mot elever som har höga ambitioner. 

Allt detta innebär att skolsystemet blir väldigt segregerat. Dessutom får friskolehuvudmän 
betalt för ett uppdrag de inte har eftersom de har ansvar endast för de elever som sökt skolan. 
Elever utanför centralorten i mindre samhällen och byar behöver de inte ta ansvar för. Vidare 
kan friskolehuvudmännen själva bestämma att de kan ta emot exempelvis maximalt 50 elever 
i varje årskurs. Kommunen däremot har ansvar för att alla kommunens elever ska beredas 
plats oavsett elevantal. Och dessutom när fristående huvudmän har elever som är i behov av 
extra stort stöd kan de söka tilläggsbelopp hos den kommunala huvudmannen vilket i 
realiteten innebär att de får betalt två gånger för samma elev. 

Allt detta innebär att det svenska utbildningssystemet urholkas och försämras eftersom en stor 
mängd skattepengar inte går till utbildning utan till vinster. Och detta är fullt möjligt eftersom 
villkoren för fristående aktörer respektive kommunala huvudmän är olika. Det är inte 
konkurrens på lika villkor. 

Detta var inte tanken med friskolereformen utan syftet var att glesbygdsskolor skulle kunna 
bibehållas samt att skolor med specifika pedagogiska inriktningar skulle kunna startas upp. 
Villkoren för fristående huvudmän och kommunala huvudmän måste bli mer likvärdiga samt 
att incitamentet att göra vinst inom det svenska skolsystemet måste minska radikalt. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    att ett gemensamt skolval oavsett huvudman ska genomföras inför skolstart samma år skolstart sker. 

    att en differentiering av skolpengen görs så att kommunala huvudmän får 10-15% högre skolpeng jämfört 
med fristående huvudmän 

    att kommuner ges vetorätt avseende såväl nyetablering som utökning av befintlig verksamhet 

    som fristående huvudmän ansöker om 

Per Frost, motionär 



17 (94) 

AK SVAR: 
Motionären pekar på en rad brister i vårt skolsystem som bidrar till ökad ojämlikhet, segregation och ger 
eleverna olika möjligheter i livet. Vi delar bilden av att det är oacceptabelt och behöver reformeras. På den 
senaste partikongressen antogs riktlinjer som på skolans område innebär stora steg i motionens riktning. Partiet 
har alltså redan tagit ställning för i stort sett det som motionären föreslår och driver frågorna i riksdagen. Några 
exempel på skrivningar i de senast beslutade riktlinjerna: 

• En gemensam antagning i offentlig regi ska införas till alla skolor och kötid ska inte få vara ett 
urvalskriterium 

• Kommunerna ska ha veto vid utökningar och nyetableringar av friskolor. 

• Skolpengssystemet ska göras om från grunden och ta större hänsyn till skolornas fasta kostnader. Ett 
skolpliktsavdrag ska införas så att de kommunala skolorna kompenseras för det större samhällsansvar de har 

Grundbeloppet, eller skolpengen som det brukar kallas, betalas ut månadsvis till den huvudman där eleven har 
sin skolgång. Vi delar bilden av att det kan vara problematiskt när elever byter skola under ett pågående läsår och 
därmed förändra en skolas ekonomiska förutsättningar. Den skola som tar emot eleven, oavsett om den är 
fristående eller kommunal, bör däremot ha en rimlig chans att ta emot och bedriva utbildning för den elev som 
tillkommer, och därför är det befogat att ersättningen följer eleven. 

Tilläggsbelopp är ett sökbart bidrag för extraordinära stödåtgärder. Det handlar inte om sådan som kan anses 
rymmas i grundbeloppet (skolpengen). Extra anpassningar eller särskilt stöd är något alla skolor ska klara av att 
ge inom ramen för den normala resurstilldelningen. Finns det däremot en elev vars behov av åtgärder inte kan 
anses rymmas i grundbeloppet kan tilläggsbelopp vara aktuellt. Det kan handla om anpassningar av lokaler, 
tekniska hjälpmedel eller anpassningar utifrån stora inlärningssvårigheter. Ansökan prövas av hemkommunen. 
Grundbeloppet innefattar inte kommunens kostnader för motsvarande elever, utan redovisas separat. Alltså 
”får” friskolor inte samma ersättning två gånger. Tilläggsbeloppet är till för att elever i behov av extraordinära 
stödinsatser ska få den utbildning de har rätt till, oavsett vilken skola de går på. 

Med anledning av ovan, föreslår AK-styrelsen representantskapet besluta: 
    att anta motionen som sin egen 
    att skicka motionen till Distriktskongressen 2023 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att ett gemensamt skolval oavsett huvudman ska genomföras inför skolstart samma år skolstart sker. 

att en differentiering av skolpengen görs så att kommunala huvudmän får 10-15% högre skolpeng jämfört med 
fristående huvudmän 

att kommuner ges vetorätt avseende såväl nyetablering som utökning av befintlig verksamhet som fristående 
huvudmän ansöker om 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Distriktsstyrelsen välkomnar diskussionen och debatten kring skilda förutsättningar för kommunala kontra de 
fristående skolorna. Kommunen har som huvudman alltid ett ansvar att garantera god och adekvat utbildning 
för barn och unga. Den beredskap som behöver finnas för att detta ska kunna säkras har ett pris, därför menar 
distriktsstyrelsen att motionens intentioner ligger rätt i tiden. Emellertid har det socialdemokratiska partiet, något 
också arbetarekommunen konstaterar i sitt yrkande, vid den senaste kongressen redan antagit riktlinjer som 
ligger väl i linje med motionens intentioner. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att anse motionen för besvarad. 
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NR 7 "Motion om ersättningsansvar" 
Motionär: Erik Lindquist 
Föredragande: Malin Larsson 
Motionens att-satser: 

att vi i vårt parti verkar för framtagning av ett entydigt regelverk enligt ovan. 

 

Motion om ersättningsansvar 
Motionär: Erik Lindquist 
 

Bakgrund 

När samhället idag prövar och ger tillstånd till olika verksamheter och etableringar kan detta påverka människor 
på olika sätt, miljö, livsvillkor, ekonomi etc. Ett exempel är fastigheter, vars marknadsvärde kan minska eller i 
värsta fall bli osäljbara. Ett aktuellt exempel är etablering av vindkraftsindustrier, vilket visat sig påverka 
fastighetsvärden negativt. Vem är ersättningsansvarig, den som ger tillstånd, den som etablerar i enlighet med 
tillståndet eller någon annan? 

Åtgärd 

Genom att fastställa reglerna för hur fastihetsägare skall ersättas, av vem och hur hur förlustens storlek skall 
fastställas och lägga fram en motion för Sveriges riksdag att bifalla i ärendet, undanröjs eventuella oklarheter om 
ersättningar, deras storlek och ansvar. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    Att vi i vårt parti verkar för framtagning av ett entydigt regelverk enligt ovan. 

 

AK SVAR: 
Motionären beskriver ett potentiellt problem som kan uppstå när verksamheter eller olika etableringar påverkar 
enskilda på olika sätt. I motionen används vindkraftsetableringar som ett sådant exempel där fastigheters 
marknadsvärde påverkas negativt. 

När det gäller fastigheters marknadsvärde publicerade Naturvårdsverket en syntesrapport, ”Vindkraftens 
påverkan på människors intressen”, 2012 och publicerade en uppdaterad syntesrapport 2021. I denna hänvisar 
man till undersökningar som visar att det är svårt att avgöra vad som faktiskt påverkar fastighetsvärdena.[1] 

I en studie gjord i USA 2018 kunde man exempelvis påvisa att i de kommuner som det fanns ett motstånd till 
vindkraft sjönk fastighetspriserna medan i fastighetspriserna låg oförändrade i de kommuner som var positiva till 
vindkraft.[2] 

Det är således svårt att avgöra vad som faktiskt påverkar ett fastighetsvärde och detta innebär att frågan om 
ersättningar kopplat till olika ersättningar, exempelvis vindkraftsetableringar blir svår. 

Arbetarekommunens styrelse anser att motionären belyser en angelägen fråga, men nya regelverk gällande 
ersättningar till enskilda för potentiell påverkan av verksamheter och etableringar är inte en fråga för kommunen 
utan är en nationell fråga. 
Motionen antagen av Kramfors AK medlemsmöte 2022 05 24 

[1] Naturvårdsverket, Vindkraftens påverkan på människors intressen,  https://www.naturvardsverket.se/om-
oss/publikationer/6400/vindkraftens-paverkan-pa-manniskors-intressen/n på människors intressen 
(naturvardsverket.se) 2012 
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[2] Naturvårdsverket, Vindkraftens påverkan på människors intressen, Vind 
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/vindkraftens-paverkan-pa-manniskors-
intressen/kraftens påverkan på människors intressen (naturvardsverket.se) 2021 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att vi i vårt parti verkar för framtagning av ett entydigt regelverk enligt ovan. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Precis som arbetarekommunen skriver så beskriver motionären ett problem som ibland uppstår vid inlösen och 
ersättning av fastigheter. Det kan också vara mycket ingripande för en enskild fastighetsägare att med tvång bli 
av med sin fastighet. Men det är dock lite svårt att förstå mer konkret vad motionären vill uppnå samt vilken typ 
av fastigheter som det ska gälla. 

När det exempelvis gäller skogsfastigheter så arbetade den tidigare socialdemokratiska regeringen fram en stor 
Skogsproposition som bl.a. mynnade ut i ett uppdrag för framtagning av nya och utvecklade skydds- och 
ersättningsformer samt tydliga förutsättningar för brukande och bevarande. 

Motionären lyfter också vindkraftsetableringar som exempel och här pågår en utredning, som tillsattes av den 
socialdemokratiska regeringen, med att ta fram förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till 
utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället. 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023 och utredaren ska bl.a. lämna förslag till system för att 
kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. 

Det är i expropriationslagen som inlösen av fastigheter hanteras och utgångspunkten är att den som får sin 
fastighet exproprierad har rätt till full ersättning för sin ekonomiska förlust. Den största delen av ersättningen till 
privatpersoner avser normalt ersättning för den exproprierade fastighetens marknadsvärde. Därutöver ska 
ersättning för annan skada betalas, t.ex. flyttkostnad. 

Den senaste förändringen av dessa regler genomfördes av den borgerliga regeringen 2010. Sedan dess görs ett 
påslag om 25 procent på fastighetens marknadsvärde. En tanke bakom påslaget är att ersättningen, i högre grad 
än tidigare, ska efterlikna det pris som en fastighetsägare frivilligt skulle vara beredd att sälja sin egendom för. 

Tanken bakom expropriationsersättningen kan uttryckas så att den ska göra det möjligt för fastighetsägaren att 
köpa en likvärdig fastighet på samma ort. Påslaget om 25 procent innebär att fastighetsägare inte riskerar att 
underkompenseras, t.ex. på grund av osäkerhet kring värderingen av fastigheten. En fastighetsägare har däremot 
inte någon generell rätt att få ersättning för kostnader för att bygga ett nytt hus. 

Det kan tilläggas att parterna i många fall kommer överens om ett ersättningsbelopp. Lokala förutsättningar kan 
då beaktas och någon rättslig prövning av fastighetens värde aktualiseras inte. Utifrån ovanstående anser 
distriktsstyrelsen att nuvarande regelverk är väl avvägt och föreslår därmed att motionen avslås.  

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att distriktsstyrelsen avslår motionen. 
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NR 8 "Våtmarkerna måste räddas" 
Motionär: William Häggkvist, SSU 
Föredragande: Malin Larsson 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna verkar för att inrätta en tydlig och långsiktig nationell samordning och stödfunktion för 
återskapning, restaurering och nyskapning av torv- och våtmarker. 

att Socialdemokraterna verkar för ett stabilt, ökat och långsiktigt ekonomiskt stöd till markägare som vill 
återskapa, restaurera och nyskapa torv- och våtmarker. 

att Socialdemokraterna verkar för att starkt öka takten i återvätningen av för jord- och skogsbruk dikad torv- 
och våtmark. 

att Socialdemokraterna verkar för att starkt öka takten i nyskapandet av fler våtmarker. 
 

Våtmarkerna måste räddas 
Motionär: William Häggkvist, SSU 
 

I skuggan av klimatkrisen pratas det mycket om hur vi ska kunna ställa om till fossilfri el, sluta använda fossila 
bränslen och åka mer kollektivt. Men den just nu mest effektiva lösningen på klimatkrisen lyser med sin frånvaro 
i den politiska debatten. Vi måste rädda, värna och återställa Sveriges våtmarker, även kallat den tickande 
klimatbomben. 

Till att börja med, vad är en våtmark (även ofta kallad torvmark)? Enligt Naturvårdsverket är våtmark ”mark där 
vatten under en stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan”. Våtmarker är ofta gamla, 
igenvuxna sjöar som fyllts med sediment och torv men de kan också vara marker där grundvattennivån ligger 
väldigt högt. De går att finna i större delen av Sverige, förutom i sydöstra delen av landet samt Gotland och 
Öland där de endast finns i mycket låg utsträckning. Våtmarker kan t.ex. vara myrar, kärr, små sjöar, mossar och 
strandängar. 

Anledningarna till att våtmarkerna är så fantastiska och bör värnas är många. Utöver att de fungerar som 
kolsänkor, så bidrar de även med en mängd andra ekosystemstjänster. De är näringsfällor, bidrar till 
grundvattenbildning och ger stabila flöden i vattendrag. Våtmarkerna bidrar starkt till en biologisk mångfald och 
fungerar som fridfulla livsmiljöer för diverse fiskar samt deras rom och trollsländor. Dessutom är våtmarker en 
del i begränsningen av översvämningar och de behövs för att kunna tackla extremväder. 

Under stora delar av 1800 och 1900-talet gav svenska staten flera miljarder i bidrag till bl.a. jordbrukare och 
markägare för att dika bort våtmarker och skapa odlingsmark. Detta var i grunden något som gjordes med god 
tanke och för att minska den svält och fattigdom som rådde. En mycket stor samsyn fanns hos det svenska 
folket om att våtmarkerna skulle tas bort i så stor mån som möjligt och det blev en nationell angelägenhet. 
Problemet var att man inte kände till de faror som fanns i detta agerande och dessutom upptäckte man efter en 
tid att denna torrlagda våtmark inte var så bra odlingsmark egentligen. Därför avtog dikningen av våtmarker 
under senare delen av 1900-talet tack vare ökad förståelse och kunskap. Naturskyddsföreningen uppskattar att 
cirka 90 % av Sveriges alla våtmarker i slättlandskapen har försvunnit. Det betyder även att bara under det 
senaste seklet har en fjärdedel av alla Sveriges våtmarksarealer försvunnit och 75 % av alla större våtmarker 
nedanför fjällen är påverkade. 

Konsekvenserna av att dika våtmarker och tillintetgöra de är ödesdigra. Det som händer när en våtmark dikas ut 
är att den först och främst blir mycket torr och förlorar en hel del av sitt vatten. Den här marken består oftast till 
stor del av jordarten torv, vilket är en mycket kol-rik och syrefattig jord som består utav en massa organiskt 
material som växtdelar. Världens all torv lagrar nämligen dubbelt så mycket kol som världens alla skogar och är 
därav en av vår planets absolut största kolsänkor. När torven blir torr och diken har gjorts, kommer syre ifrån 
luften att komma åt den. Detta syre i kombination med den mycket höga kolhalten i torven gör att en 
nedbrytning av det organiska materialet (dvs växtdelarna) kommer att ske. Resultatet av denna nedbrytning är till 
allra största del koldioxid, men även en del lustgas. 



21 (94) 

När våtmarker torrläggs, leder det alltså till enorma utsläpp. Sanningen är den att så mycket som 20 % av de 
totala utsläppen i Sverige, vilket motsvarar 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, kommer ifrån, av oss 
människor, dikade och torrlagda våtmarker. Detta betyder att dessa släpper ut mer än vad hela personbilstrafiken 
i Sverige gör. Viktigt att påpeka också är att orörda våtmarker naturligt släpper ut metan, men tack vare 
våtmarkernas funktionalitet som kolsänkor blir nettoutsläppen mycket låga eller lika med noll. Med andra ord 
gör de en klimatnytta i stället för att endast vara en utsläppskälla. Men, på grund av de senaste seklernas 
utdikning och torrläggning har torv- och våtmarker totalt sett dessvärre gått från att vara sänkor till att bli en 
källa för växthusgaser och utsläpp. 

Det finns som tur en relativt enkel lösning på problemet med de torra torv- och våtmarkerna. Genom en 
hydrogeologisk process om återvätning kan man återskapa en våtmark som genom dikning dränerats och 
torrlagts. Genom en restaureringsprocess kan man se till att återställa en redan befintlig våtmark som vuxit igen 
eller behöver underhåll utav in- och utflöden. Det som händer när man återställer en våtmark är att 
nedbrytningen av torven och det organiska materialet stoppas upp tack vare att diken proppats igen och marken 
åter blivit våt. Då kommer inte längre syret åt torven vilket i sin tur leder till att utsläppen utav koldioxid och 
lustgas stoppas. 

Det är dock viktigt att de före detta våtmarker som återskapas har de förutsättningar som behövs för att kunna 
återuppstå och göra tillräcklig klimatnytta. I vissa fall kan nämligen torvnedbrytningen ha gått så långt att det inte 
finns tillräckligt med mark kvar som grund till en våtmark. Dessutom ger torvmarker i södra Sverige samt de i 
norra Sverige med hög näringsstatus/bördighet allra största klimatnytta. På grund av detta är det extra viktigt att 
agera snabbt samt noga evaluera, analysera och prioritera våtmarksprojekt. 

Då en hel del av våra före detta våtmarker har exploaterats för t.ex. nybyggnation av bostäder och vägar är det 
även viktigt att vi ser till att nyskapandet av våtmarker som ännu en viktig del i klimatomställningen. Är de 
jordartsgeologiska och hydrologiska förutsättningarna rätt, kan en anlagd våtmark på en plats som tidigare inte 
varit våtmark agera kolsänka och ge samma klimat- och miljönytta som en återskapning eller restaurering. 

Sedan 1980-talet har Sverige till och från haft ett väldigt ostadigt och otydligt stöd för återskapning och 
restaurering av våtmarker. Denna ostadighet och osäkerhet från statens sida har lett till en otillräcklig takt i detta 
arbete. Stödet har behandlats som något förhandlingsbart, i stället för en nödvändighet. Denna ostabilitet 
kommer och har tyvärr redan lett till att viljan från markägare att återställa våtmarker, vilket är generellt stor, har 
minskat. Processen om att återskapa eller restaurera en torv- och våtmark tar mycket långt tid och kräver gediget 
arbete, vilket gjort att många markägare nu helt enkelt har gett upp. Det skulle behövas en tydligare samordning 
och ett bättre stöd ute i våra olika samhällsinstanser om hur denna fråga ska hanteras. 

Staten har under styren av såväl Socialdemokraterna som högerpartierna inte kunnat leverera på en av de 
viktigaste delarna i klimatomställningen. När Jordbruksverket 2020 stod inför krav på besparingar valde den 
socialdemokratiskt ledda regeringen att, mot Jordbruksverkets egen vilja, ta bort våtmarksstödet. 
Jordbruksverket hade inkommit med förslag på besparingar som inte inkluderade borttagande av 
våtmarksstödet, men detta avvisades av regeringen. 

Detta beteende är inget annat än oacceptabelt från statens sida. Återskapningen och restaureringen av våra 
våtmarker är enligt IPCC en av de snabbaste klimatåtgärderna som ger effekt direkt, dessutom med minimal 
påverkan på de flestas dagliga liv. Ändå görs i jämförelse med andra klimatåtgärder ytterst lite. Det är dags att vi 
tar ord till handlingar och visar att vi socialdemokrater står för en hållbar klimatomställningen där inte bara 
industrins framtid och transportsektorns omställning tas i åtanke. Vi har en samhällsekonomiskt lönsam lösning 
framför oss som inom kort och genom relativt enkla medel skulle kunna sänka Sveriges utsläpp med i bästa fall 
uppemot 20 %. Vi måste skydda, återskapa och nyskapa svenska våtmarker. Det kommer alla att tjäna på. 

Därför yrkar jag med anledning av ovanstående: 

    att Socialdemokraterna verkar för att inrätta en tydlig och långsiktig nationell samordning och stödfunktion 
för återskapning, restaurering och nyskapning av torv- och våtmarker. 

    att Socialdemokraterna verkar för ett stabilt, ökat och långsiktigt ekonomiskt stöd till markägare som vill 
återskapa, restaurera och nyskapa torv- och våtmarker. 
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    att Socialdemokraterna verkar för att starkt öka takten i återvätningen av för jord- och skogsbruk dikad torv- 
och våtmark. 

    att Socialdemokraterna verkar för att starkt öka takten i nyskapandet av fler våtmarker. 

 
AK SVAR: 
Motionären har givit en mycket bra beskrivning av bakgrunden och den nytta som förslaget kan ge. Ur 
klimatsynpunkt och biologisk mångfald finns inget att tillägga. Förutom de positiva effekterna som beskrivs, så 
kommer en återställning av våtmarker även ha en positiv effekt för att hantera de ökade vattenmängder som 
förutses i framtiden, vid återkommande extrema regnväder. Vilket även kan, på sina håll, förbättra 
grundvattennivån, som idag sjunker oroväckande. 

Arbetarekommunen föreslår därför med stöd av ovanstående 
att representantskapet antar motionen som sin egen 
Representantskapet 7 december beslutade att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till 
distriktskongressen 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna verkar för att inrätta en tydlig och långsiktig nationell samordning och stödfunktion för 
återskapning, restaurering och nyskapning av torv- och våtmarker. 

att Socialdemokraterna verkar för ett stabilt, ökat och långsiktigt ekonomiskt stöd till markägare som vill 
återskapa, restaurera och nyskapa torv- och våtmarker. 

att Socialdemokraterna verkar för att starkt öka takten i återvätningen av för jord- och skogsbruk dikad torv- 
och våtmark. 

att Socialdemokraterna verkar för att starkt öka takten i nyskapandet av fler våtmarker. 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Vi vill börja med att tacka motionären för en både mycket viktig och välskriven motion. Motionären lyfter 
tydligt både bakgrund och fakta för vikten av att värna och återställa våra betydelsefulla våtmarker. 

År 1999 beslutade Sveriges riksdag om 15 miljökvalitetsmål i ett samlat Miljömålssystem och några år senare 
beslutades det om ett 16:e mål också. Miljömålssystemet ger struktur och uppföljning i miljöarbetet medan 
miljökvalitetsmålen anger tillståndet i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. För att nå målen finns 
olika etappmål och övergripande för dessa mål finns ett generationsmål som är vägledande för miljöarbetet på 
alla nivåer i samhället. 

Ett av dessa miljökvalitetsmål är målet om ”Myllrande våtmarker” och ansvarig myndighet för miljömålet är 
Naturvårdsverket. För att nå målen är det flera viktiga aktörer med olika ansvar. Riksdagen har fastställt 
miljömålen och regeringen har det övergripande ansvaret och beslutar om nya etappmål. Miljömålsberedningen 
ska nå en bred politisk samsyn och föreslår hur miljökvalitetsmålen kan nås genom politiskt förankrad förslag. 

Åtta av våra nationella myndigheter ansvarar för uppföljning och utvärdering medan 26 myndigheter har som 
ansvar att verka för att miljömålen ska nås och föreslå åtgärder. Utöver detta har vi Miljömålsrådet och 
länsstyrelserna som har en övergripande och samordnande roll som regionala miljömyndigheter och som 
samverkar med kommuner, näringsliv och frivilliga organisationer. Precis som motionären efterfrågar så finns 
det en tydlig och långsiktig nationell samordning för att nå målen och där ett mål rör våtmarker som motionen 
lyfter, därav anser vi att-sats ett vara besvarad. 

I dagsläget beräknas endast 2 av de 16 målen nås till 2030 och därav behöver hela samhället öka takten i 
miljöarbetet. Miljömålet om Myllrande våtmarker är ett av målen som inte nås men arbetet med anläggning, 
restaurering och skydd av våtmarker ger bra resultat. Natur- och kulturvärden samt ekosystemtjänster i 
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våtmarker fortsätter dock att påverkas negativt av förändrad hydrologi, klimatförändringar, invasiva arter och 
kvävenedfall. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringens ökade satsningar på våtmarker de senaste åren har haft stor betydelse 
för miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker men mer måste göras då det fortsatt finns mycket stora behov att 
bevara, restaurera och återskapa för att på lång sikt ha kvar livskraftiga våtmarker. Insatserna som genomfördes 
av den socialdemokratiska regeringen har bidragit till att balansera vattenflöden, förbättra vattenhushållning, öka 
tillskottet till grundvatten, gynna biologisk mångfald, minska klimatpåverkan och övergödning. 

Precis som motionären skriver har återskapandet av våtmarker positiva effekter för både klimatet och den 

biologiska mångfalden. Den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen beslutade att ge Skogsstyrelsen i 

uppdrag att återväta utdikade våtmarker för att minska utsläpp av växthusgaser. För 2021 fick Skogsstyrelsen 

använda 50 miljoner kronor, för 2022 var summan 70 miljoner. Tack vare ovan berörda satsningar pågår i detta 

nu ett återställande och anläggande av våtmarker. Därtill har vi socialdemokrater i riksdagen i vår 

kommittémotion för utgiftsområde 20 till budget för år 2023 påpekat vikten av att detta arbete fortsätter och 

intensifieras. Utifrån detta yrkar distriktsstyrelsen på att att-sats tre i motionen ska anses vara besvarad. 

I december 2022 möttes världens ledare vid COP15 för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) i 
Montreal för att enas om ett nytt globalt ramverk för den biologiska mångfalden. Under mötet enades man om 
en historisk handlingsplan för arterna. Om planen uppfylls ska alltså förlusten av biologisk mångfald stoppas 
och vändas till 2030 – ett globalt mål som hyllas som motsvarigheten till Parisavtalet för klimatet. För att nå 
målet kommer våtmarker och naturen med dess olika ekosystemtjänster för att minska klimateffekter och 
luftföroreningar vara oerhört viktiga. 

Den 17 januari 2023 presenterade också Naturvårdsverket den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål. 
För målet om Myllrande våtmarker presenteras flertalet förslag för att målet ska nås. Det pågår ett viktigt arbete 
men utifrån att mer behöver göras och inte miljömålet är uppnått yrkar distriktsstyrelsen på att att-satserna 2, 3 
och 4 bifalles. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att anse att-sats ett och tre och fyra besvarad: "att Socialdemokraterna verkar för att inrätta en tydlig och 
långsiktig nationell samordning och stödfunktion för återskapning, restaurering och nyskapning av torv- och 
våtmarker." och "att Socialdemokraterna verkar för att starkt öka takten i återvätningen av för jord- och 
skogsbruk dikad torv- och våtmark." och "att Socialdemokraterna verkar för att starkt öka takten i nyskapandet 
av fler våtmarker." 

 

att bifalla att-sats två: "att Socialdemokraterna verkar för ett stabilt, ökat och långsiktigt ekonomiskt stöd till 
markägare som vill återskapa, restaurera och nyskapa torv- och våtmarker." och  
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NR 9 "En väl fungerande kollektivtrafik krävs för att bygga ett attraktivt län" 
Motionär: Roger Johansson, Sundsvall 
Föredragande: Sara Nylund 
Motionens att-satser: 

att Partidistriktet verkar för att likt övriga landet skatteväxla kollektivtrafiken i länet till Regionen. 

att föreslå kommunerna och Region Västernorrland anta en tidsplan för arbetets genomförande. 

att skatteväxlingen ska vara genomförd senast 2024-01-01 

 

En väl fungerande kollektivtrafik krävs för att bygga ett attraktivt län 
Motionär: Roger Johansson, Sundsvall 
 

Västernorrland är ett vackert län och en bra plats att bo och verka i. Länets sju kommuner har alla sin charm och 
sin attraktivitet och dragningskraft. Vi vill att fler ska känna att Västernorrland är ett attraktivt och 
framåtsyftande län. 

Ska Västernorrland lyckas i sina ambitioner att växa, fler invånare och en växande arbetsmarknad med växande 
befintliga företag såväl som nyetableringar krävs det att vi kan erbjuda en väl fungerande kollektivtrafik. Ska vi 
lyckas nå våra högt ställda klimatmål krävs det att vi i Västernorrland blir fler som väljer att resa kollektivt. 

I dagsläget är Västernorrland ett av de län med lägst andel resande, höga kostnader samt låga biljettintäkter, lågt 
förtroende hos resenärerna. I dagsläget sköts planering och upphandling av all kollektivtrafik i Regionen genom 
samverkan i ett kommunalförbund där alla kommuner och Regionen är medlemmar. Kommunerna svarar för 
den inomkommunala trafik, Regionen svarar i dagsläget för trafiken mellan kommuncentra, utöver detta svarar 
Regionen för all tågtrafik. Att planera och bedriva trafik genom kommunalförbund är krångligt och inte särskilt 
kostnadseffektivt, istället för att ha en huvudman som ansvarar är det 8 som ska komma överens. 

Under 1980 talet påbörjade den skatteväxlingsresa i Regionsverige som idag lett till att det idag endast är 2 
Regioner som inte helt eller delvis skatteväxlat kollektivtrafiken så att Regionen är huvudman. 

Fördelarna med att skatteväxla kollektivtrafiken är flera 

• Det blir tydligare med en huvudman för trafiken, enklare att bygga ett väl fungerande trafikområde över hela 
regionen med fokus på arbetspendling. 

•  Enklare administration, större delen av alla som arbetar med kollektivtrafik i länet samlas hos en huvudman, 
istället för som dagens 8. 

• Tydligare fokus på hela regionens resandeutveckling än som idag 7 enskilda öar i trafiksystemet. I dagsläget 
saknar Region Västernorrland en regional busstrafik värd namnet, det vi erbjuder är sammanlänkad lokal 
trafik med vissa regionala inslag. 

• Enklare att göra prioriteringar i syfte att stärka hela länets trafik, inte endast vissa delar 

• Förenklat beslutsfattande då en huvudman fattar beslut och inte 8 olika huvudmän 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag/vi 

    Att Partidistriktet verkar för att likt övriga landet skatteväxla kollektivtrafiken i länet till Regionen. 

    Att föreslå kommunerna och Region Västernorrland anta en tidsplan för arbetets genomförande. 

    Att skatteväxlingen ska vara genomförd senast 2024-01-01 

Antagen av Matfors S-förening 2022-10-24 

Roger Johansson 
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AK SVAR: 
Arbetarekommunen tackar för en aktuell och viktig motion. 

En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för att uppnå Sveriges klimatmål. En attraktiv regional 
kollektivtrafik ger även förutsättningar för en regional utveckling där vi tillsammans skapar en större 
arbetsmarknad med fler jobb. Planerna på en ny industrietablering i Torsboda är ett tydligt exempel på hur vi 
samverkar i länet och tillsammans skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen. En ny stor industri i Torsboda 
kommer att rekrytera arbetskraft från en stor del av vår region som då är i behov av en fungerande 
kollektivtrafik. Det pågår fler industrietableringar inom Sundsvallsregionen tack vare tillgången på förnybar och 
billig el och skogsråvara. Dessa förutsättningar ger och mycket goda möjligheter till en grön omställning 
samtidigt som vi skapar mer sysselsättning både för befintliga invånare och framför allt till de som väljer att 
flytta till Sundsvallsregionen. 

Motionen belyser flera problem vi har med dagens kollektivtrafik där sju kommuner och Region Västernorrland 
ska enas om planering och upphandling av kollektivtrafiken. Vi har ett ineffektivt system där vi inte planerar och 
styr mot ett övergripande mål som borde vara- fler arbetstillfällen och fler invånare i länet. En väl fungerande 
arbetspendling är avgörande för att hela länet ska leva och för att vi ska attrahera fler invånare. 

En övergång av Kollektivtrafikmyndigheten till Regionen från kommunalförbundet förutsätter en skatteväxling. 
Det innebär att kommunernas kommunalskatt sänks och att skatten till Regionen höjs i motsvarande grad. 

Vid en skatteväxling övergår myndighetsfunktionen att vara kollektivtrafikmyndighet till Regionen och 
Kommunalförbundet avskaffas. Med Region Västernorrland som huvudman för Kollektivtrafikmyndigheten får 
vi, på samma vis som så gott som alla andra regioner i Sverige, en effektivare och tydligare styrning av 
kollektivtrafiken. Den demokratiska styrningen bibehålls genom våra folkvalda inom Region Västernorrland. 

Motionären föreslår en snäv tidsplan för ett genomförande till 2024-01-01. Arbetarekommunens styrelse anser 
ändå den föreslagna tidsplanen är genomförbar om samtliga parter är överens i ett tidigt skede. Om det behövs 
mer dialog och mer underlag kan tidsplanen behöva framflyttas. 

Med anledning av ovan, föreslår AK-styrelsen representantskapet besluta: 
    att anta motionen som sin egen. 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Partidistriktet verkar för att likt övriga landet skatteväxla kollektivtrafiken i länet till Regionen. 

att föreslå kommunerna och Region Västernorrland anta en tidsplan för arbetets genomförande. 

att skatteväxlingen ska vara genomförd senast 2024-01-01 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

En väl fungerande kollektivtrafik är en avgörande förutsättning för en region i tillväxt. Att kunna pendla till och 
från arbete, studier och fritidsaktiviteter, inom och mellan kommuner och regioner är viktigt för att 
Västernorrland ska attrahera och behålla invånare. En väl fungerande kollektivtrafik är också viktig för 
besöksnäringen i Västernorrland. 

Ansvaret för kollektivtrafiken ligger på länen och varje län ska enligt lag ha en regional kollektivtrafikmyndighet. 
Idag är den organiserad som ett kommunalförbund i Västernorrland, men den kan även organisatoriskt finnas 
hos en kommun eller regionen. Det bestämmer vi tillsammans! Under de senaste åren har ett stort arbete gjorts 
för att utveckla en mer tydlig styrning och en mer stabil och förutsägbar finansiering för trafiken. Under våren 
diskuteras ett nytt förslag till förbundsordning för kommunalförbundet där steg har tagits mot ett mer 
gemensamt ansvar för finansiering av kollektivtrafiken. I den processen har skatteväxling diskuterats men inte 
fullt ut anammats. Vi socialdemokrater bör sträva vidare mot en styrning av kollektivtrafiken som möjliggör en 
förutsägbarhet kring trafikutbudet och ett prisläge som är lika i alla kommuner. Idag är det varje kommun som 
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bestämmer och finansierar den trafik som sker inom kommungränserna och det medför att vi har olika prislägen 
och olika utbud. Ett fortsatt arbete kring trafikutbud så alla medlemmar (kommuner och regionen) vet vilken 
trafik de kommer få för de pengar de satsar är nyckeln till framgång och kommer bidra till att det blir lättare med 
framtida förbättringar. 

Distriktsstyrelsen anser att en tillgänglig kollektivtrafik är viktig för länets fortsatta konkurrenskraft och att en 
skatteväxling med tillhörande ansvarsöverförande är rätt väg att gå.   

Motionären har i motionen satt upp en tidsplan för arbetet som är en god ambitionsnivå, men det finns 
samtidigt risker att fastslå en tidsplan för en process vi inte själva äger. Det kan skapa onödiga låsningar hos de 
som behöver samarbeta och det vore olyckligt. Däremot bör arbetet prioriteras och på alla sätt underlättas för 
att nå målet med en genomförd skatteväxling så snart som möjligt. Här kan alla socialdemokratiska 
representanter i region och kommuner bidra utifrån sitt mandat och uppdrag. 

Förslag till beslut 

att bifalla att-sats 1 
att avslå att - sats 2 och 3, samt i övrigt anse motionen besvarad. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla att-sats 1: "att Partidistriktet verkar för att likt övriga landet skatteväxla kollektivtrafiken i länet till 
Regionen." 

att avslå att sats 2 och 3: "att föreslå kommunerna och Region Västernorrland anta en tidsplan för arbetets 
genomförande." och "att skatteväxlingen ska vara genomförd senast 2024-01-01" 

 

NR 10 "Kollektivtrafiken" 
Motionär: Leif Lindholm, Zenitha Nordfjell, Mikael Malmén 
Föredragande: Sara Nylund 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna verkar för bildandet av en gemensam kollektivtrafikmyndighet för de fyra nordligaste 
länen 

att Socialdemokraterna verkar för att det nationella stödet till kollektivtrafiken utanför storstadsregionerna ska 
öka 
 

Kollektivtrafiken 
Motionär: Leif Lindholm, Zenitha Nordfjell, Mikael Malmén 
 

Kollektivtrafiken är en ständigt debatterad fråga på våra distriktskongresser. 

Vi tycker att det är dags att ta ett helhetsgrepp om denna fråga för att undvika att hamna i enfrågediskussioner. 

Vad spelar det för roll om biljetten är gratis om bussen inte går? 

Men biljettintäkter kan heller aldrig finansiera kollektivtrafiken om befolkningsunderlaget är för glest. Det än 
problembild som beskriver stora delar av Sverige. Samtidigt så är en fungerande kollektivtrafik av mycket stor 
betydelse för att kunna hålla samman landet för den nödvändiga klimatomställningen. Här handlar det om både 
pris och tillgänglighet. 

När trovärdiga alternativ saknas gläntar vi dessutom bakdörren och in kommer blå-bruna opportunister som ser 
att dom kan göra egna kortsiktiga politiska vinster på framtidens bekostnad. 
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Att få en fungerande kollektivtrafik för hela Norrland är en ytterst komplex uppgift där läns- och 
kommungränser allt för ofta blir barriärer som försvårar för den enskilde resenären. Vi har i dag ett organiserat 
samarbete i norrlandslänen för järnvägstrafik men inte för busstrafik. Finansieringen av kollektivtrafiken är 
dessutom ett lapptäcke av lösningar. En förbättrad kollektivtrafik kommer dessutom sannolikt inte att vara 
billigare än i dag. 

En fungerande kollektivtrafik i hela Sverige måste vara en tydlig nationell uppgift i miljöpolitiken och därmed 
också en fråga om ökad nationell finansiering. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    att Socialdemokraterna verkar för bildandet av en gemensam kollektivtrafikmyndighet för de fyra nordligaste 
länen 

    att Socialdemokraterna verkar för att det nationella stödet till kollektivtrafiken utanför storstadsregionerna ska 
öka 

 
AK SVAR: 
Denna fråga, som motionärerna också skriver, återkommer i debatten i partiets olika fora. 

Arbetarekommunen delar motionärernas analys av att dagens organisation av kollektivtrafiken inte är optimal 
för att kunna utveckla en fungerade busstrafik i Norrland. Vi kan konstatera att om kollektivt resande med buss 
ska kunna utgöra ett hållbart alternativ till bilen för befolkningen i vår landsända, så behöver vi också vara 
beredda på att göra de förändringar som krävs. Därtill instämmer Arbetarekommunen att staten också måste ta 
sitt ansvar i frågan och även bidra till en jämlik finansiering. 

Arbetarekommunens styrelse föreslår därför med stöd av ovanstående 
Att representantskapet antar motionen som sin egen 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna verkar för bildandet av en gemensam kollektivtrafikmyndighet för de fyra nordligaste 
länen 

att Socialdemokraterna verkar för att det nationella stödet till kollektivtrafiken utanför storstadsregionerna ska 
öka 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionärerna tar upp en viktig fråga för vårt län. Hur utvecklar vi vår gemensamma kollektivtrafik så den är 
både tillgänglig och kostnadseffektiv, för ett ökat resande och alla positiva effekter det för med sig. 

Socialdemokraterna i Västernorrland har gått till val på att pendlingsmöjligheterna över kommun – och 
länsgränserna och samspelet mellan olika trafikslag och samverkan med trafikbolag ska förbättras samt att införa 
kommunöverskridande rabatter och prisnivåer inom kollektivtrafiken. Det behövs. Idag finns över 300 
biljettzoner i Västernorrland, med risk för onödigt krångliga och dyra resor . 

Idag samarbetar våra fyra nordligaste regionala kollektivtrafikmyndigheter i det som kallas Norrlandsresan. Ett 
samarbete som tar nya kliv genom anpassningen av biljett- och betalsystem till en ny nationell standard. Målet 
med det utökade samarbetet är att skapa ett sömlöst resande mellan länen i norra Sverige 

Motionen innehåller ett väldigt konkret förslag – en gemensam kollektivtrafikmyndighet för flera län. 
Distriktsstyrelsen ser absolut fördelar med att län som ligger nära varandra underlättar för resandet mellan länen, 
men vad är det som säger att en gemensam kollektivtrafikmyndighet är den bästa lösningen? Vilken lösning som 
ger bäst resultat kan vara något helt annat och det behöver finnas ett fokus på resultatet, inte 
organisationsformen. Dessutom säger lagstiftningen att varje län ska ha en egen regional 
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kollektivtrafikmyndighet, vilket innebär att ett förslag i motionens anda kräver en väldigt lång och sannolikt 
resurskrävande omväg för att förändra kollektivtrafiklagen (Lag (2010:1065) om kollektivtrafik). Det krävs inte 
en gemensam myndighet för att åstadkomma smartare trafiklösningar, vilket är målet. 

Distriktsstyrelsen delar motionärernas syn på behovet av likvärdighet inom kollektivtrafiken nationellt. Här 
behöver Sveriges glesbygdslän göra gemensam sak för att driva på frågan om ökat nationellt stöd för 
kollektivtrafik utanför storstadsregionerna. Det är en stor del av Sverige som har förutsättningar att bidra ännu 
mer till den nödvändiga omställningen för klimatet men där resurserna inte tillåter de förändringar som krävs, 
med fler avgångar och ett sömlöst resande. Både på EU-nivå och nationellt finns det behov av att driva på i 
denna fråga. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att avslå första att-satsen: "att Socialdemokraterna verkar för bildandet av en gemensam 
kollektivtrafikmyndighet för de fyra nordligaste länen" 

att bifalla andra att-satsen: "att Socialdemokraterna verkar för att det nationella stödet till kollektivtrafiken 
utanför storstadsregionerna ska öka" 

 

NR 11 "Framtidens kollektivtrafik" 
Motionär: Karl Gunnar Grönberg, Timrå 
Föredragande: Per Nylen 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna i kollektivtrafikmyndigheten driver frågan om anropsstyrd kollektivtrafik. 

att Socialdemokraterna i Västernorrland aktivt arbetar med att utveckla kollektivtrafiken i kommunen/regionen 
för en klimatsmart och tillgänglig kollektivtrafik redo för framtiden. 
 

Framtidens kollektivtrafik 
Motionär: Karl Gunnar Grönberg, Timrå 
 

Många väljer i dag att ta bilen istället för att åka kollektivt och anledningarna till detta är många. Däremot har 
samhället mycket att vinna på att fler åker kollektivt, speciellt ut ett klimatperspektiv. Naturen är oss till låns och 
vi måste aktivt arbeta för att minska våra utsläpp. 

Regionens vision med kollektivtrafiken bygger på snabba, tillgängliga och säkra resor som underlättar för 
pendling både till studier och arbete. Man framhäver också att tillgänglighet och miljö är viktiga aspekter för 
kollektivtrafiken. 

Under ett år har Säffle kommun utfört ett försök med anropsstyrd buss, i stället för fasta busslinjer bokar 
resenärerna sina resor via en app. eller ett telefonsamtal. Därefter skapas dagens turer och anpassas vart/när du 
vill genomföra resan. Syftet är att skapa högre tillgänglighet och ökad flexibilitet med en klimatsmart tanke. 

Testperioden i Säffle övergår 1 december som en permanent lösning. 

 För mer information Värmlandstrafik (varmlandstrafik.se) 

Vi tror att denna typ av anropsstyrd kollektivtrafik kan vara ett bra alternativ för kommuner i Västernorrland 
och yrkar därför: 

    Att Socialdemokraterna i kollektivtrafikmyndigheten driver frågan om anropsstyrd kollektivtrafik. 

    Att Socialdemokraterna i Västernorrland aktivt arbetar med att utveckla kollektivtrafiken i 
kommunen/regionen för en klimatsmart och tillgänglig kollektivtrafik redo för framtiden. 
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AK SVAR: 
Timrå Arbetarekommuns styrelse håller med motionären. 
Representantskapet beslutade att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till distriktskongressen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna i kollektivtrafikmyndigheten driver frågan om anropsstyrd kollektivtrafik. 

att Socialdemokraterna i Västernorrland aktivt arbetar med att utveckla kollektivtrafiken i kommunen/regionen 
för en klimatsmart och tillgänglig kollektivtrafik redo för framtiden. 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Distriktsstyrelsen instämmer i att samhället har mycket att vinna på att fler nyttjar kollektivtrafiken. För stora 
delar av vårt län behöver en traditionell kollektivtrafik kompletteras med en mer efterfrågestyrd kollektivtrafik. 

Motionens första att-sats anser distriktsstyrelsen vara besvarad. Det försök med Flextrafik som nu införs i Säffle 
är intressant och kan vara en lösning som passar även oss i Västernorrland. Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) 
skickade därför i december 2022 ut en förfrågan till medlemmarna om det finns intresse av att testa detta även 
hos oss. Samtliga medlemmar har svarat positivt på denna förfrågan och KTM kommer därför att arbeta vidare 
med var en sådan trafiklösning är lämplig att initialt testas. 

Även motionens andra att-sats anser distriktsstyrelsen vara besvarad. Att aktivt arbeta med att utveckla 
kollektivtrafiken i kommunen/regionen för en klimatsmart och tillgänglig kollektivtrafik redo för framtiden 
ligger redan i kollektivtrafikmyndighetens vision och uppdrag. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att anse motionen besvarad. 

 

NR 12 "Fartkameror är bra" 
Motionär: Hans Dahlström-Åsander, Sundsvall 
Föredragande: Mari Eliasson 
Motionens att-satser: 

att kommuner får tillåtelse att placera ut Fartkameror 

att Fartkameror kommuner sätter ut behandlas på samma vis som de Fartkameror trafikverket äger. Kommuner 
ska inte behöva anställa egna övervakare utan samarbete behövs. Bötespengar kan bekosta fler kameror och 
kamera övervakare. 

att skolor ska prioriteras av kommuner vid utsättande av kommuners Fartkameror, men även medborgares 
önskemål ska tas i beaktning. 
 

Fartkameror är bra 
Motionär: Hans Dahlström-Åsander, Sundsvall 
 

Fler Fartkameror minskar risken för trafikolyckor. Tyvärr har Trafikverket ensamrätt att sätta Fartkameror och 
har satsat på vägar med hög hastighet och egentligen säkra vägar i mina ögon. E14 blir säkrare(?) med än fler 
kameror när jag menar vi behöver kameror på mindre vägar där ofta våra mindre går. Att stå utanför skolor och 
se hur barnen får hoppa eller vänta på bilar som har bråttom har fått mig att inse vi behöver kameror vid våra 
skolor.  T ex Matfors Skola är omringad av vägar. På ena är det 50 och där går barnen under vägen via en 
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gångtunnel vilket är säkert och bra. De två övriga är 30-väg och man vill tro att det är säkert. Tyvärr verkar 
förståndet lämna många bilister när körkortet väl är i handen. -”Ökar jag farten lite hinner jag före innan barnen 
är vid övergångsstället”, verkar vara en tanke många har. 
Vad vi vet är att där fartkameran sitter på vägen, är att farten på bilisterna oftast är den hastighet som är tillåten 
eller lägre. Antal tillbud som inte anmäls där bilar varit nära att köra på barn som ska gå över vägen måste vara 
enormt många. Barn har inte samma uppfattning som vuxna, och att se sig för när man går över vägen verkar 
vara borta från barnens tanke lika fort som förståndet hos vuxna när de väl fått körkortet i handen… (Jodå, jag 
har körkort). 
  

Trafikverket ska inte ha ensamrätt över fartkameror. VI har närmare till vår kommun än till Trafikverket. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

Att kommuner får tillåtelse att placera ut Fartkameror 

Att Fartkameror kommuner sätter ut behandlas på samma vis som de Fartkameror trafikverket äger. Kommuner 
ska inte behöva anställa egna övervakare utan samarbete behövs. Bötespengar kan bekosta fler kameror och 
kamera övervakare. 

Att skolor ska prioriteras av kommuner vid utsättande av kommuners Fartkameror, men även medborgares 
önskemål ska tas i beaktning. 

 

AK SVAR: 
Arbetarekommunens yttrande (föredragande Drinor Selmani) 

Motionären lyfter en intressant fråga. Iden om att ge kommunerna tillåtelse att sätta upp egna fartkameror. Varje 
år får Trafikverket nationellt in ungefär 900 önskemål från Trafikverkets olika regioner om önskemål om 
utplacering av nya fartkameror på statliga vägar, varav 200-250 beviljas. I nuläget är det endast statliga vägar som 
får ha fartkameror, vilket gör att hårt trafikerade vägar i bostadsområden och i närheten av skolor, helt undantas. 

Trafikverket har under de senaste åren genomfört några pilotprojekt tillsammans med SKL, Sveriges Kommuner 
och Landsting, där de har placerat ut fartkameror på kommunala vägar för att se över hur de lättare kan hantera 
önskemål om utplacering från kommuner. I Stockholm stad har det politiska styret gått sin egen väg och köpt in 
egna kameror. Med argumentationen att fartkameror är betydligt billigare än farthinder, irriterar bilisterna 
mindre och att Trafikverket inte borde ha egen rätt gällande placering ut av fartkameror då myndigheten upplevs 
agera för långsamt och saknar adekvata resurserna för att bistå kommunerna i denna fråga Detta är också en 
fråga våra partikamrater ii Malmö och Skåne länge drivit. 

 Det finns goda exempel med hastighetskameror inne i städerna. I New York utökas antalet trafikkameror. 
Policyn är att det ska sitta en kamera inom en radie av 400 meter från varje skola i staden. 

Utbyggnaden av kameror, som nu är uppe i 2 000 till antalet, har lett till färre olyckor och färre allvarliga skador 
– minskningar med 15 respektive med 17 procent. Böterna är på 500 kronor och ges till den som kör minst 16 
km för fort på deras 40-vägar. Även i många europeiska städer installeras det hastighetskameror. 

Effekterna är inte bara ökad säkerhet och trygghet. Sänkt fart leder också till lägre bränsleförbrukning och 
minskade utsläpp av koldioxid samt att trafikbullret, som annars kan leda till stress, sömnsvårigheter och hjärt- 
och kärlsjukdomar, minskar. 

Övervakningen av bilisternas hastigheter utförs i dag av polisen genom oregelbundna kontroller på utvalda 
platser. Insatsen konkurrerar med annat viktigt arbete som polisen måste ägna sig åt och riskerar, av förståeliga 
skäl, att i vissa perioder prioriteras ned. På samma sätt som vi inte tycker att poliser bör ägna någon tid åt 
vardaglig parkeringsövervakning så menar vi att uppgiften med automatisk hastighetsövervakning med hjälp av 
kameror kan läggas på kommuner. Polisen får därmed avlastning för att kunna fokusera på andra insatser. I 
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gengäld får kommuner ett viktigt verktyg för att få bort ett inslag som orsakar mycket oro bland invånarna. Att 
kommunen ska kunna sätta upp egna fartkameror ser arbetarekommunens styrelse positivt på. 

Med anledning av ovan, föreslår AK-styrelsen representantskapet besluta: 
    att anta motionen som sin egen 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att kommuner får tillåtelse att placera ut Fartkameror 

att Fartkameror kommuner sätter ut behandlas på samma vis som de Fartkameror trafikverket äger. Kommuner 
ska inte behöva anställa egna övervakare utan samarbete behövs. Bötespengar kan bekosta fler kameror och 
kamera övervakare. 

att skolor ska prioriteras av kommuner vid utsättande av kommuners Fartkameror, men även medborgares 
önskemål ska tas i beaktning. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Tack för en intressant motion! 

2020 fanns på det kommunal vägnätet endast 16 kameror och 1 till planerades. Samarbete mellan Trafikverket 
och kommuner har pågått under några år där SKR åtog sig att tillsammans med Trafikverket ta fram en 
överenskommelse för att underlätta etablering av trafiksäkerhetskameror på det kommunala vägnätet. SKR avser 
dock att lägga ned denna åtgärd. 

Trafikverkets årliga attitydundersökningar visar att drygt 70 procent av de tillfrågade har en positiv inställning till 
trafiksäkerhetskameror. Bilförare väljer att sänka hastigheten när de kör på vägar med fartkameror. Mätningar 
visar dessutom att antalet dödsolyckor och antalet svårt skadade minskade med 20-30 procent på vägar med 
trafiksäkerhetskameror och att ca 20 liv per år räddas. Rätt hastighet skapar en tryggare och säkrare resa för alla 
trafikanter. 

Nollvisionen som beslutades 1997 har som mål att -allt ska göras för att förhindra att människor skadas allvarligt 
eller dödas i trafiken. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen: “att kommuner får tillåtelse att placera ut Fartkameror”, “att Fartkameror kommuner 
sätter ut behandlas på samma vis som de Fartkameror trafikverket äger. Kommuner ska inte behöva anställa 
egna övervakare utan samarbete behövs. Bötespengar kan bekosta fler kameror och kamera övervakare.”och 
“att skolor ska prioriteras av kommuner vid utsättande av kommuners Fartkameror, men även medborgares 
önskemål ska tas i beaktning.” 
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NR 13 "Tandvårdskompetens i hela Västernorrland" 
Motionär: Sven-Erik Sandström Höga Kusten Norra 
Föredragande: Anette Lövgren 
Motionens att-satser: 

att Regionen skyndsamt ser över möjligheten till rekrytering av fast tandvårdspersonal i Kramfors Kommun. 

att Regionen ser över möjligheten att starta regional utbildning för det regionala behovet inom tandvården. 

att Regionen ser över omplaceringsmöjligheter av personal för mer likvärdig vård i länet. 

att Regionen ska återkoppla till motionären om hur detta arbete fortlöper. 

 

Tandvårdskompetens i hela Västernorrland 
Motionär: Sven-Erik Sandström Höga Kusten Norra 
 

Skriver denna motion för att lyfta frågan om behovet av att utbilda och rekrytera personal till Folktandvården i 
Kramfors kommun. 

Under flertal år har kommuninnevånarna i Kramfors inte haft tillgång till tandläkare i den utsträckning som 
behovet har krävt, vi anser inte att detta är på något sätt tillfredställande. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    Att Regionen skyndsamt ser över möjligheten till rekrytering av fast tandvårdspersonal i Kramfors Kommun. 

    Att Regionen ser över möjligheten att starta regional utbildning för det regionala behovet inom tandvården. 

    Att Regionen ser över omplaceringsmöjligheter av personal för mer likvärdig vård i länet. 

    Att Regionen ska återkoppla till motionären om hur detta arbete fortlöper. 

Motionär Sven-Erik Sandström Höga Kusten Norra 

 
AK SVAR: 
Kramfors AK styrelse ställer sig bakom motionen. 
Kramfors AK styrelse bifaller motionen och föreslår medlemsmötet göra detsamma. 
Motionen antagen av medlemsmötet 2022 12 14 och skickar den vidare till Distriktsårskongressen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Regionen skyndsamt ser över möjligheten till rekrytering av fast tandvårdspersonal i Kramfors Kommun. 

att Regionen ser över möjligheten att starta regional utbildning för det regionala behovet inom tandvården. 

att Regionen ser över omplaceringsmöjligheter av personal för mer likvärdig vård i länet. 

att Regionen ska återkoppla till motionären om hur detta arbete fortlöper. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Tack för en motion som berör som du skriver i rubriken ” Tandvårdskompetens i hela Västernorrland” 

Det har i vårt län blivit en stor brist på tandläkare och tandhygienister de senaste åren på grund av att regionen 
har haft svårt att rekrytera personal när många av regionens har slutat av olika skäl bland annat 
pensionsavgångar då kåren har varit äldre. Nyexaminerade lockas tydligen inte av att arbeta i vårt norra Sverige 
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för detta är inte ett problem bara i Västernorrland utan i hela den norra delen av Sverige och i glesbygdsområden 
i övriga Sverige. 

Det är endast i Umeå som det utbildas tandläkare i norra regionen, 80 platser per år, och det räcker inte ens för 
att locka tandläkare till Västerbotten så att de skulle ha en god bemanning. Så vad gör Regionen då som 
motionären vill, att se över rekryteringen till Kramfors kommun? Rekrytering till en viss ort är svårt då de som 
har rätt kompetens har möjlighet att välja vart de vill jobba. Annonsering sker löpande. Motionären vill att 
Regionen ser över möjligheten att starta regional utbildning för det regionala behovet inom 
tandvården. Regionen har varit i kontakt med Mittuniversitetet och påtalat hur viktigt det är med fler 
utbildningsplatser. Regionen kan inte ha en egen regional utbildning då det krävs att högskola/universitet för att 
bedriva sådan utbildning.  

Hur kan se över omplaceringsmöjligheter av personal för mer likvärdig vård i länet. Idag så ”hjälper” kliniker 
varandra där de har möjlighet för att få en så likvärdig kompetens i hela Västernorrland. På frivillig basis så 
kan tandläkare bli "utlånade" för att arbeta i perioder på andra kliniker än sin hemmaklinik.  

Det har också tagits ett beslut, hösten 2022, i Regionfullmäktige, att då det inte ses någon möjlighet inom en 
snar framtid att få fler tandläkare och tandhygienister till länet att vid vid två orter förlänga 
undersökningsintervallet hos barn med ”friska” tänder för att det ska bli mer lockande att inte bara göra 
rutinundersökningar för de tandläkare som jobbar i Region Västernorrland. Regionen hoppas att det ska bli 
intressantare för tandlälarna att få lite mer omväxlande arbetsuppgifter. Det har också besliutats om ett bemanna 
och utveckla ett virtuellt Friskhus inom Folktandvården. Tanken är att möta barn och ungdomar och föräldrar 
på andra arenor än i folktandvårdens lokaler, för att informera om och instruera i hur man bygger och bibehåller 
en god munhälsa. Dialog förs med kommunerna om möjlighet till utökade insatser inom skolorna.  

Motionären vill att Regionen ska återkoppla hur arbetet fortlöper och då rekommenderas att 
föreningen/arbetarkommunen bjuder in regionpolitiker till deras möten för att få information och dialog. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att anse att-satserna 1-3 besvarade: "Att Regionen skyndsamt ser över möjligheten till rekrytering av fast 
tandvårdspersonal i Kramfors Kommun.", "Att Regionen ser över möjligheten att starta regional utbildning för 
det regionala behovet inom tandvården." och "Att Regionen ser över omplaceringsmöjligheter av personal för 
mer likvärdig vård i länet." 

att bifalla att-sats 4: "Att Regionen ska återkoppla till motionären om hur detta arbete fortlöper." 
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NR 14 "En jämlik tandvård utifrån behov: inför ett enhetligt 
riskbedömningssystem för tandvården" 
Motionär: Elina Backlund Arab, Sundsvall 
Föredragande: Niklas Säwen 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna ska verka för att införa ett nationellt enhetligt riskbedömningssystem för tandvården i 
Sverige, för att tandvård ska ges efter behov, oavsett utförare. 

 

En jämlik tandvård utifrån behov: inför ett enhetligt riskbedömningssystem för 
tandvården 
Motionär: Elina Backlund Arab, Sundsvall 
 

Det svenska tandvårdssystemet står på gränsen till kollaps. I norra Sverige kan Folktandvården idag i väldigt 
liten utsträckning erbjuda tandvård till vuxna patienter på grund av resursbristen. En brist som blir allt tydligare 
även i andra delar av Sverige utanför storstadsregionerna. Samtidigt som dagens system utgår från att undersöka 
friska tänder så räcker inte de få resurser som finns till. Dessutom kan idag välbärgade vuxna överkonsumera 
tandvård hos privata aktörer i framförallt storstadsregionerna, samtidigt som ca 20 % av den vuxna befolkningen 
avstår tandvård för att de upplever att de inte har råd. Det vill säga, tandvård ges inte efter behov. 

Det behövs en stor reform av tandvårdssystemet som helhet, en viktig del för att få till den reformen, handlar 
om att skapa jämlika förutsättningar för olika utförare inom tandvården. Det finns en god tradition inom 
Folktandvården i Sverige om att riskbedöma patienter för att kunna fördela resurser till de med störst behov. 
Det behöver alla tandvårdsaktörer göra och det behövs en tydlig statlig styrning av detta. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    Att Socialdemokraterna ska verka för att införa ett nationellt enhetligt riskbedömningssystem för tandvården i 
Sverige, för att tandvård ska ges efter behov, oavsett utförare. 

 

AK SVAR: 
Motionären tar här upp ett viktigt ämne. 

I dagsläget så är vår tandvård ej jämlik, storstäder överkonsumerar tandvård, så stora delar av Sverige är utan 
resurser. 

Vi vill ha ett jämlik tandvård för hela Sverige. 

Med anledning av ovan, föreslår AK-styrelsen representantskapet besluta: 
    att anta motionen som sin egen 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna ska verka för att införa ett nationellt enhetligt riskbedömningssystem för tandvården i 
Sverige, för att tandvård ska ges efter behov, oavsett utförare. 
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Distriktsstyrelsens yttrande 

Sverige står inför en ansträngd personalsituation i många branscher, så även i stora delar av offentlig sektor. 
Tandvården är inget undantag. Framtidens utmaningar med att bemanna välfärden kommer kräva en aktiv 
nationell politik. Vi behöver också som land se till att det finns en jämlik välfärd oavsett vart i landet du bor. Då 
behöver regering och riksdag genomföra åtgärder som både bygger för framtidens kompetensförsörjning men 
också ser till att de samhällets samlade resurser på rätt sätt. Distriktsstyrelsen delar därför ambitionen från 
motionären att genom politiska beslut öka likvärdigheten. 

Tandvården är en del av välfärden som alltid haft en stor andel av privata utförare. Det är för oss 
socialdemokrater självklart att privata och offentliga vårdgivare har liknande krav på sig. Särskilt angeläget är 
detta för de utförare som genom offentligt stöd erbjuder tandvård till sina patienter. Ett enhetligt 
riskbedömningssystem skulle kunna vara ett sätt att öka likvärdigheten. 

med anledning av ovan föreslår distriktsstyrelsen kongressen 

att bifalla motionen: Att Socialdemokraterna ska verka för att införa ett nationellt enhetligt 
riskbedömningssystem för tandvården i Sverige, för att tandvård ska ges efter behov, oavsett utförare.” 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen: “Att Socialdemokraterna ska verka för att införa ett nationellt enhetligt 
riskbedömningssystem för tandvården i Sverige, för att tandvård ska ges efter behov, oavsett utförare.” 

 

NR 15 "Likvärdiga förutsättningar för Folktandvården och privata vårdgivare" 
Motionär: Elina Backlund Arab, Sundsvall 
Föredragande: Stefan Dalin 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna som parti verkar för och driver frågan att privata vårdgivare inom tandvården som tar 
del av skattesubventionerade ersättningarna ska vara en likvärdig part i att ta ansvar för barn- och 
jourtandvården. 

 

Likvärdiga förutsättningar för Folktandvården och privata vårdgivare 
Motionär: Elina Backlund Arab, Sundsvall 
 

Privata vårdgivare inom tandvården har en av de högsta avkastningarna inom alla sektorer. Privattandvården 
lyfter stora summor ur den statliga, skattesubventionerade tandvårdsersättningen utan att krav på motprestation 
i befolkningsansvaret ställs. Utredning om jämlik tandvård har föreslagit att privata vårdgivare ska kallas till 
samverkansmöten med regionen, men utan tydliga styrande ramar för regionen i att planera och fördela 
befolkningsansvaret framförallt gällande barntandvård och jourtandvård även för privata vårdgivare, riskerar 
detta att bli en verkningslös åtgärd.  Detta samtidigt som offentlig tandvård i skogslänen kämpar med sina 
offentliga uppdrag inom barntandvården och jourverksamheten med brist på personal och en ung yrkesgrupp 
som ofta rekryteras av privata vårdgivare när de har byggt upp erfarenhet.   

Effekten kommer bli att vuxna patienter hänvisas till privata vårdgivare och patienter som där inte tas emot 
kommer stå utanför all planerad tandvård. Detta samtidigt som privattandvården men fri prissättning och inga 
krav på befolkningsansvar kan fortsätta plocka russinen ur kakan och göra stora vinster som till stor del är 
skattesubventionerade.  
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Ett starkt samhälle kräver att alla gör rätt för sig och det är rimligt att ställa motkraven på privattandvården att 
ställa sina resurser till förfogande gällande regionens befolkningsansvar om de ska ta en del av det statliga 
tandvårdsstödet. Om man som privat vårdgivare inte önskar vara en del av regionens befolkningsansvar får man 
finansiera sin verksamhet utan skattemedel.  

Nyckeln till att säkerställa en god och jämlik tandvård på lika villkor är att göra det bindande för 
vårdgivare som önskar ta del av det statliga och/eller regionala tandvårdsstödet att även införlivas i de 
resurser som ställs till regionens förfogande gällande barn- och jourtandvård.  

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    Att Socialdemokraterna som parti verkar för och driver frågan att privata vårdgivare inom tandvården som tar 
del av skattesubventionerade ersättningarna ska vara en likvärdig part i att ta ansvar för barn- och 
jourtandvården. 

 

AK SVAR: 
En motion som tar upp hur våra skattepengar används, ett samhällsproblem. 

Det är hög tid att även privata delen tar sitt ansvar, om så inte sker, så får man bedriva sin verksamhet utan 
skattemedel. 

Med anledning av ovan, föreslår AK-styrelsen representantskapet besluta: 
    att anta motionen som sin egen. 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna som parti verkar för och driver frågan att privata vårdgivare inom tandvården som tar 
del av skattesubventionerade ersättningarna ska vara en likvärdig part i att ta ansvar för barn- och 
jourtandvården. 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionären behandlar frågan om det orimliga i ett vårdsystem med offentliga och privata aktörer, där de 
sistnämnda inte avkrävs samma ansvar och skyldigheter som de förstnämnda. Inom tandvården är det 
uppenbarligen på detta vi. Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att detta missförhållande måste rättas 
till. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen: 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen: “Att Socialdemokraterna som parti verkar för och driver frågan att privata vårdgivare 
inom tandvården som tar del av skattesubventionerade ersättningarna ska vara en likvärdig part i att ta ansvar för 
barn- och jourtandvården” 
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NR 16 "Högkostnadsskydd för tandvården" 
Motionär: August Lundin, SSU 
Föredragande: Thomas Näsholm 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna verkar för att implementera tandvården i högkostnadsskyddet 

 

Högkostnadsskydd för tandvården 
Motionär: August Lundin, SSU 
 

Inga är en av Sveriges alla fattigpensionärer. När hon pratar eller äter håller hon en hand för munnen. Hon törs 
inte riskera att den hon pratar med ser hennes tänder. Tänderna hennes är bruna och kantstötta. Det är en skam 
Inga lever med varje dag.  

Hon är långt från den enda som drabbas av Sveriges modell för tandvård. Ju sämre ekonomi du har, desto oftare 
väljer du de billigaste ingreppen hos tandläkaren. Byggnadsarbetare som skulle klara sig fint med att rotfylla en 
tand drar hellre ut den för att hushållsekonomin ska gå runt. Medan vissa besöker tandläkaren regelbundet hela 
livet går andra tio år utan att någon kollar till munnen. På de åren hinner många skador uppstå som hade varor 
mycket billigare att åtgärda tidigt. Dessutom kan många andra missförhållanden och sjukdomar upptäckas 
genom munnen.  

Att tandhälsan grovt skiljer sig åt mellan rika och fattiga får än värre konsekvenser i ett segregerat Sverige. Det 
betyder att tandhälsan generellt är sämre i glesbygd och förorter än i lyxvillaområden. Nyligen avslöjade 
Expressen att var fjärde person i Grums i åldrarna 65 - 74 har färre än 20 tänder kvar. I Danderyd gäller det bara 
3 %. Det bryter skarpt mot tandvårdslagens mål om god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  

Sverige har en lång historia av att täppa igen klassklyftor. Det är snart hundra år sedan Socialdemokraterna 
började forma våra utjämnande välfärdssystem. Du ska ha råd att åka till akuten. 

Du ska ha råd att lämna barnet på förskola. Du ska ha råd att ha hemtjänst när du inte klarar dig själv. 
Socialdemokratins grundtanke är enkel: hjälp efter behov, inte efter hur tjock plånbok du har.  

Tyvärr gäller inte det tandvården. Förvisso har socialdemokratin kommit långt, exempelvis i att skydda 
barnfamiljer från att betala multum för barnens tänder. Men ännu kostar besöken skjortan för de allra flesta. 
Göran Persson har i efterhand ångrat att han inte drev igenom någon omfattande tandvårdsreform. Viljan finns 
helt enkelt inte högerut. I sitt slottsavtal begraver de tandvården i ännu en utredning trots att S-regeringen precis 
levererat en färsk utredning med flera skarpa förslag till förbättring. Ska vi hjälpa fattigpensionärer, 
byggnadsarbetare och gemene man att ha råd med sin grundläggande tandhygien måste vi socialdemokrater 
driva igenom det. Dessutom är det billigt.  

Ynka sju miljarder kronor skulle det kosta att jämställa tandvården med annan vård. Det slog en statlig utredning 
fast 2021. Dels är det otroligt lite pengar i ett vårdsammanhang. Dels är det en summa andra partier gärna slösar 
på andra förändringar. Ta exempelvis Liberalernas krav att slopa värnskatten för de allra rikaste - de kronorna 
skulle täcka hela denna tandvårdsreform. För att inte tala om de 300 miljarder som skattekassan förlorat årligen 
sen i stort sett alla rikemannaskatter sopats undan.  

Det finns en uppenbar fara med ett socialdemokratiskt parti som slutar tro på socialdemokratins förmåga. 
Generell välfärd och omfördelningspolitik är vårt signum och vårt löfte till arbetare, tjänstemän och akademiker. 
Slutar vi leverera på det slutar en röst på oss vara värt besväret. Då väljer folk soffan på valdagen eller partier 
som låter sossiga. Exempelvis Sverigedemokraterna som sagt sig vara för en sådan tandvårdsreform. Oavsett vad 
de egentligen vill eller genomför är det oss sådana löften lockar väljare ifrån. Vårt bästa motvapen är att göra 
frågan brännhet och tvinga fram en omröstning. Så synar vi högerns bluffspel samtidigt som vi visar att vi menar 
allvar med den socialdemokratiska samhällsvisionen.  
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Socialdemokraterna driver sedan tidigare frågan om billigare tandvård. Det är en starkt bidragande anledning till 
att S-regeringen utredde andra sätt att finansiera tandvården på. Nu måste det vara färdigutrett, vi vet hur 
alternativen ser ut. Vi har råd att jämställa tandvård och sjukvård. Låt oss göra det.  

Med anledning av ovanstående yrkar jag därför: 

    att Socialdemokraterna verkar för att implementera tandvården i högkostnadsskyddet 

AK SVAR: 
Motionären lyfter en fråga som är en mycket viktig del i en sammanhållen sjukvård. En dålig tandhälsa kan ge 
många följdverkningar, till exempel infektioner och psykisk ohälsa. Detta kan bidra kostnader inom andra delar 
av hälso- och sjukvården som är större än kostnaden för att subventionera förebyggande och tidiga insatser 
kopplat till tandhälsa. 

Socialdemokraterna har de senaste fyra åren drivit igenom flertalet satsningar riktade mot en mer jämlik 
tandvård. Exempel på detta är ett fördubblat tandvårdsbidrag, en höjning av åldersgränsen för fri tandvård samt 
initierandet av tandvårdsutredningen. 

Utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” visar på tydliga 
socioekonomiska skillnader. Låginkomsttagare har sämre tandhälsa än höginkomsttagare och samma sak gäller 
för personer med låg utbildningsnivå i förhållande till högutbildade. Detta tyder på att det trots förbättringarna, 
som genomförts inom tandvårdens område, finns mycket kvar att jobba med. 

Viktigt är att ett införande av högkostnadsskydd för tandvård bara är en del av en reform för ett jämlikt och 
hållbart tandvårdssystem. Lägre kostnader för patienten ger inte en mer jämlik tandvård om det samtidigt saknas 
tillgång till behandlare eller om vården/behandlingen som ges inte är av god kvalitet. 

Arbetarekommunens styrelse föreslår därför med stöd av ovanstående 
Att representantskapet antar motionen som sin egen 
Representantskapet 7 december beslutade att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till 
distriktskongressen 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna verkar för att implementera tandvården i högkostnadsskyddet 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionären lyfter en viktig fråga nämligen att implementera tandvården i högkostnadsskyddet. Många är vi som 
drar oss för att besöka tandvåreden då kostnaderna för olika ingrepp är väldigt stora. Det är dags nu att agera i 
denna viktiga fråga.  

Detta kom vi fram till på partikongressen i Göteborg 2021: 

Det ska tas ytterliggare steg för en jämlik tandvård där inte tandhälsan är en klassfråga. De ekonomiska 
trösklarna för tandvården ska sänkas. På längre sikt ska tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd liknande 
hälso- och sjukvården. Tandvårdens resurser måste gå till det är avsedda för. 

Nu är det dags för att verka för att tandvården implementeras i högkostnadsskyddet. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att besvara motionen 
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NR 17 "Ett Sverige som håller ihop: En mer jämlik kompetensförsörjning" 
Motionär: Elina Backlund Arab, Sundsvall 
Föredragande: Stefan Dalin 
Motionens att-satser: 

att socialdemokraterna tar fram ett nytt reformprogram om en jämlik kompetensförsörjning både utifrån 
socioekonomisk och geografisk jämlikhet. 

 

Ett Sverige som håller ihop: En mer jämlik kompetensförsörjning 
Motionär: Elina Backlund Arab, Sundsvall 
 

Välfärden står inför enorma utmaningar de närmaste åren med en allt äldre befolkning som också lever längre 
tack vare den medicintekniska utvecklingen, samtidigt som det inte blir fler människor i arbetsförålder. Alltså 
färre ska försörja och hjälpa fler i behov av en stark välfärd. Allra värst drabbas landsbygd/glesbygd, orter långt 
från universitet och högskolor samt de socioekonomiskt svaga områdena i storstäderna. Tillgången till hälso- 
och sjukvård, skola och omsorg är inte jämlik över landet på grund av bland annat att möjligheterna till 
utbildning inte är jämlik över landet. Exempel på det är bristen på utbildade lärare, bristen på tandläkare och 
specialistsjuksköterskor. 

Det finns bara ett parti som står upp för hela Sverige, som sätter välfärden först och som värnar alla människors 
möjligheter till ett gott liv. Därför behövs en tydlig reform av möjligheterna till en jämlik kompetensförsörjning i 
hela landet. Välfärden ska finnas för den som behöver den mest, oavsett vart i landet hen bor, eller hur rik hen 
är. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    Att socialdemokraterna tar fram ett nytt reformprogram om en jämlik kompetensförsörjning både utifrån 
socioekonomisk och geografisk jämlikhet. 

 
AK SVAR: 
Motionären belyser ett grundläggande och växande problem inom den Svenska välfärden; kompetensbristen. 
Denna utmaning kan vi endast lösa genom att göra utbildning tillgänglig för alla medborgare. 

Med anledning av ovan, föreslår AK-styrelsen representantskapet besluta: 
    att anta motionen som sin egen 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att socialdemokraterna tar fram ett nytt reformprogram om en jämlik kompetensförsörjning både utifrån 
socioekonomisk och geografisk jämlikhet. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionen behandlar den ökande kompetensbristen samt ojämlikheten mellan exempelvis landsbygd och 
storstadsområden i frågan om kompetensförsörjning. För oss socialdemokrater är frågan om en jämlik 
kompetensförsörjning viktig och prioriterad. Det uttrycks dels av arbetet den socialdemokratiska regeringen la 
på dessa frågor under den gångna mandatperioden. Vilket bland annat resulterade i ett Kunskapslyft med över 
140 000 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola och högskola samt 
förbättrade möjligheter till regionala yrkesvuxenutbildningar. Dels av partiets budgetmotion för 2023 – Vårt 
Sverige kan bättre. I den är kompetensförsörjningen en fråga som det läggs särskild vikt vid. Motionären föreslår 
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att partiet ska ta fram ett reformprogram för en jämlik kompetensförsörjning, vilket distriktsstyrelsen 
sympatiserar med. Vi konstaterat samtidigt att partiet redan prioriterar frågan. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att anse motionen för besvarad. 

 

NR 18 "En likvärdig hälso- och sjukvård för alla i hela landet" 
Motionär: Roger Johansson, Sundsvall 
Föredragande: Glenn Nordlund 
Motionens att-satser: 

att Partidistriktet ställer sig bakom motionen och att våra företrädare driver dessa frågor på samtliga nivåer. 

att Partidistriktet motionerar om/driver frågan på kommande partikongress 
 

En likvärdig hälso- och sjukvård för alla i hela landet 
Motionär: Roger Johansson, Sundsvall 
 

Hälso- och sjukvården är en av den svenska välfärdsmodellens tydligaste och viktigaste hörnpelare. Svensk 
hälso- och sjukvård tillhör världseliten, både vad gäller kvalitet/innehåll och tillgänglighet. Tillgänglighet i 
avseende på allas lika rätt till vård och genom sin solidariska finansiering. I Sveriges ska vård ges efter behov, 
inte efter betalningsförmåga. 

Den solidariska finansieringen via skattesystemet är ett av de absolut mest effektiva fördelningspolitiska 
instrumenten för att bygga ett rättvisare och jämlikare samhälle. 

Sättet att organisera hälso- och sjukvården har gamla anor. Huvuddelen av den svenska sjukvården enligt dagens 
definition, har bedrivits i landstingsregi sedan 1860-talet. I samband med 1860 års kommunalreform formades 
det som vi kommit att kalla den demokratiska tre-nivån, stat, landsting (sekundärkommun) och kommun 
(primärkommun). 

Landstingens inrättades 1862 med sjukvården som sin primära uppgift. Landstingen, (sedan 2020 regionerna) 
har enligt lag beskattningsrätt och har via den historiskt haft sin huvudsakliga finansiering. Under de senaste 
decennierna har den statliga finansieringen via statsbidrag i olika tappning fått allt större betydelse för 
regionernas ekonomi och verksamhet. 

Debatten om tre-nivån har över åren till och ifrån varit intensiv. Det har nästan alltid handlat om att avskaffa 
landstingen/regionerna. Fram t.om. millenniumskiftet var det främst högern/Moderaterna som drev den linjen. 
De har dock svängt och i dag drivs den frågan i huvudsak av Kristdemokraterna. 

Under de senaste dryga två decennierna har frågan om att förändra regionindelningen varit föremål för flera 
statliga utredningar. Ett genomgående motiv har varit att skapa ett större och ekonomiskt och 
befolkningsmässigt stabilare underlag för hälso- och sjukvården. 

En utlösande faktor var också tillkomsten av regionerna Västra Götaland och Skåne. Dessa tillsammans med 
Storstockholm framkallade extremt stora skillnader i förutsättningar mellan små och stora regioner. De förslag 
på en ny regionorganisation som utredningarna kommit fram till har dock inte överlevt den politiska processen 
på riksplanet. Riksdagen röstade senast 2020 ner det senaste förslaget. Motståndet kom primärt från 
Moderaterna, men här skönjs även åsiktsskillnader mellan lokala/regionala företrädare och rikspolitiker inom 
nära nog alla partier. 
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Skillnaderna mellan landets regioner, i förutsättningar avseende ekonomi, befolkningsunderlag m.m. ställer dock 
en lång rad utmanande frågor som socialdemokratin behöver förhålla sig till. 

En tillkommande utmaning är möjligheterna att bilda politiska majoriteter som över tid förmår 

fatta beslut om nödvändiga satsningar och prioriteringar 

Vad krävs för att vi ska kunna ge en likvärdig hälso- och sjukvård oavsett var i landet du bor. 

Erfarenheterna från Covid-19 och de rapporter som tagits fram av Coronakommissionen visar på de närmast 
oacceptabla skillnader i hur regionernas beslut lett till en olika behandling av medborgarna. En lång rad exempel 
på skillnader i regionernas tillämpning av behandling/prioritering av diagnoser kan göras. Bilden som växer fram 
är att din bostadsort i stor utsträckning avgör vilken vård du får, en bild vars överensstämmelse med en lika vård 
i hela landet krackelerar. 

Den snabba medicintekniska utvecklingen talar också för att såväl organisation som finansiering av hälso- och 
sjukvården behöver förändras. 

Ett renodlat förstatligande är dock knappast svaret på frågan hur. En del andra sådana lösningar talar emot. 
Däremot är delade huvudmannaskap problematiska och bör så långt som möjligt undvikas. 

En ytterligare utmaning som förstärkt svårigheterna, främst efter millennieskiftet är den snabbt ökande andelen 
privata aktörer/vårdgivare och privata försäkringslösningar som på ett utmanande sätt konkurrerar med den 
offentligt drivna hälso- och sjukvården 

Dessutom, definitionerna av hälso- och sjukvård är stadd i ständig utveckling och förändring och 
gränsdragningarna mellan olika huvudmän komplicerad. 

Till detta kommer att den ökande fragmentiseringen av politiken med ökad röstsplittring gör också att det blir 
allt svårare att skapa stabila politiska majoriteter i regionerna. Väljarna har en tendens att straffa de styrande 
partierna vilket visade sig i valet 2022. Svaga majoriteter innebär att nödvändiga men svåra beslut inte kan tas 
vilket leder till en sämre vård och på sikt högre beskattning än nödvändigt. 

För att ge rimliga förutsättningar för möjligheten till en rättvis, jämlik och demokratiskt styrd vård i hela landet 
anser vi att ett antal förändringar krävs. Partiet bör därför utreda och ta ställning till bl.a. följande frågor inför 
valet 2026 och att svaren på dessa ska utgöra centrala delar av vårt budskap till landets väljare, de väljare som ser 
hälso- och sjukvården som en av sina absolut viktigaste frågor. 

hur kan staten via lagstiftning, regelverk och finansiering på ett effektivt sätt öka jämlikheten i den svenska 
hälso- och sjukvården utan ett reellt förstatligande 

* hur kan staten öka sin andel av hälso- och sjukvårdens finansiering i syfte att öka rättvisan över landet 

* hur kan antalet regioner anpassas så att mer jämlika förhållanden uppnås och den demokratiska kontrollen och 
ansvarsutkrävandet bibehålles 

* kan/bör delar av den högspecialiserade vården ges annan huvudman 

* hur minimera gränsdragningsproblem mellan olika huvudmän kommun/region 

* hur bör privata aktörers förutsättningar inom hälso- och sjukvården regleras 

* ska privata sjukvårdsförsäkringar tillåtas inom offentligt finansierad häls- och sjukvård 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi 

att Partidistriktet ställer sig bakom motionen och att våra företrädare driver dessa frågor på samtliga nivåer. 

Att Partidistriktet motionerar om/driver frågan på kommande partikongress 

Sundsvall 2022-10-27 
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Ingemar Nilsson                                                       Roger Johansson 

 

AK SVAR: 
Vi vill börja med att tacka motionärerna för en välskriven och angelägen motion. Precis som motionärerna 
skriver är frågorna rörande hälso- och sjukvård alltid högt prioriterade för väljarna. Därav är det bra att vi på alla 
politiska nivåer i partiet arbetar fram hur organisation, finansiering m.m. av hälso- och sjukvården behöver 
förändras för att vi ska få en likvärdig vård. 

Det svenska välfärdssamhället där vi solidariskt bidrar efter förmåga för att bygga samhället starkt är något som 
vi ska vårda och vara rädda om. Det bidrar till att människor oavsett ekonomiska förutsättningar får vård och 
omsorg vid behov och att ingen behöver lida nöd på grund av sjukdom, funktionsnedsätting, ålderdom eller 
arbetslöshet. 

Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll de senaste åren där allt mer av vår gemensamt finansierade välfärd har 
lagts ut på marknaden. Marknadslösningarna har bland annat lett till att hälso-och sjukvården har splittrats upp 
och att tillgången på vård har blivit ojämnt fördelad över landet. 

För oss Socialdemokrater är det självklart att det är det medicinska behovet och inte storleken på plånbok som 
ska styra vilken vård som invånarna i Sverige får. Den som är i störst behov av att träffa en läkare, få en 
operation eller en behandling ska gå först, inte den som har råd att betala för en dyr vårdförsäkring. Det är 
grundläggande i ett samhälle som respekterar alla människors lika värde. 

Idag ser vi stora utmaningar inom hälso- och sjukvården och framåt krävs det satsningar och en utveckling av 
vården för att vi ska kunna möta de behov av vård som finns i hela landet. Motionen tar sikte på flera viktiga 
frågeställningar vi i partiet måste ta ställning till inför valet 2026. 

Med anledning av ovanstående så föreslår Sundsvalls Arbetarekommuns styrelse representantskapet följande: 
    att anta motionen som sin egen. 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Partidistriktet ställer sig bakom motionen och att våra företrädare driver dessa frågor på samtliga nivåer. 

att Partidistriktet motionerar om/driver frågan på kommande partikongress 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionen ställer en övergripande fråga; Vad krävs för att ge en likvärdig hälso- och sjukvård oavsett var i landet 
du bor? Utgångspunkten är att offentligt finansierad hälso- och sjukvård ska ges efter behov. Motionären 
konstaterar att den svenska hälso- och sjukvården har hög kvalitet samtidigt som man kan se att det finns stora 
utmaningar när det gäller att se till att den fördelas på ett likvärdigt sätt över landet. Motionen lyfter frågor 
kopplade till regionernas förutsättningar att bedriva en god och jämlik hälso- och sjukvård men en del av 
frågeställningar skulle mycket väl kunna lyftas när det gäller regionernas andra uppdrag, det regionala 
utvecklingsuppdraget. Precis som motionären beskriver så har flera olika utredningar tittat på hur det regionala 
uppdraget kring hälso- och sjukvård men även regional utveckling ska organiseras. En av utgångspunkterna var 
att det fanns en asymmetri i dels hur stora regionerna kunde få vara (Region Skåne, VGRVästra götaland) men 
också att ansvaret för den regionala utvecklingsstrategin låg på olika händer 
(Länsstyrelse/region/regionförbund). När det gäller organiseringen av det regionala utvecklingsuppdraget har 
det tydliggjorts så att det är regionerna som har det ansvaret men när det gäller att liksom Region Skåne och 
VGR kunna få bygga större, kraftigare och därigenom robustare regioner så har det strandat vid varje tillfälle 
som frågan prövats. 

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar där det handar om att exempelvis både se till att den 
goda och nära vården ger de med de allra största vårdbehoven (kroniker, multisjuka äldre) en mer samordnad 
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och effektiv vård samt att samla den mest högspecialiserade vården på ett fåtal platser i landet. Bemannings och 
kompensförsörjningsfrågan har blivit allt mer påtaglig för allt fler regioner med ett inslag av bemanningsföretag 
som har gått alldeles för långt och som motionären skriver så har pandemin gett insikter och erfarenheter som 
behöver tas om hand inför framtiden. 

Finansieringen av hälso och sjukvården är uppdelad på skatter, avgifter och statsbidrag. I detta finns ett 
utjämningssystem som ska ta hand om strukturella skillnader och ge regionerna likvärdiga förhållanden oavsett 
var i landet man finns. I exempelvis regioner med svag befolkningsutveckling, stor andel landsbygd och långa 
avstånd så blir finansieringsfrågan ändå svår. Statsbidragen är dessutom inte indexsäkrade och ger inte tillräcklig 
goda planeringsförutsättningar. Här finns även inslaget av privata utförare inom hälso och sjukvården som sällan 
är till godo för finanserna. 

När det så kommer till synen på privata hälso och sjukvårdsförsäkringar så är det behoven som ska styra till 
gången till vård. Det är dessutom svårt att  följa upp en privat utförare av offentligt finansierad vård utifrån om 
den utföraren tillåter patienter med privat sjukvårdsförsäkring gå före i kön.  

De frågeställningar som motionärerna lyfter ses som relevanta utifrån de utmaningar som hälso- och sjukvården 
står inför samt utifrån de förutsättningar som råder för regionerna att bedriva en god och jämlik hälso- och 
sjukvård. De bör kunna utgöra goda inspel till  en process kring att formulera framtidens Hälso och 
sjukvårdspolitik för Socialdemokraterna. Det borde vara ett bra läge för det nu när vi befinner oss i opposition 
på nationell nivå.  

Mot bakgrund av ovanstående så föreslår distriktstyrelsen; 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att anse motionen besvarad. 

 

NR 19 "Folkhälsan" 
Motionär: Eva Lisbeth Margareta Boman, Kramfors 
Föredragande: Glenn Nordlund 
Motionens att-satser: 

att regionen höjer ambitionen inom folkhälsa genom förebyggande insatser, 

att regionen agerar för att öka tillgången till hjälp vid Barn och Ungdomspsykiatrin. 

 

Folkhälsan 
Motionär: Eva Lisbeth Margareta Boman, Kramfors 
 

Trenden med minskat antal hjärtinfarkter bröts 2018 och har fram till 2020 varit svagt stigande för gruppen 20-
79år. Allt fler barn med fetma söker hjälp. Fetma är inte bara inkörsporten till hjärt och kärlsjukdomar, det ger 
också ett dåligt psykiskt mående. Till Barn och ungdomspsykiatrin är det kö. Så lång kö att föräldrar tvingas 
uppleva sina barns mående försämras under väntetiden. ”Ditt barn är ännu inte tillräckligt sjukt för att få hjälp” 
är den signal som skickas. Avslutningsvis så saknas det ett stort antal tandläkare inom regionen. Dålig munhälsa 
leder till många följdproblem. Försämrat psykiskt mående är en. Långvariga problem med munhälsan kan ge 
tandlossning som i sin tur kopplas till en flora av åkommor bland annat stroke, diabetes, hjärt och 
kärlsjukdomar. 

All ovan beskriven problematik leder till dyr vård för regionen och sämre livskvalitet för den enskilde. Med ett 
ökat förebyggande arbete för en god folkhälsa bör behovet av att behandla konsekvenser på sikt minska och 
befolkningens få en ökad livskvalitet. 
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Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    att regionen höjer ambitionen inom folkhälsa genom förebyggande insatser, 

    att regionen agerar för att öka tillgången till hjälp vid Barn och Ungdomspsykiatrin. 

Motionär Martin Böhlenius Höga Kusten norra 

 
AK SVAR: 
Kramfors AK styrelse instämmer med motionären och lämnar den vidare utan kommentarer. 
    Kramfors AK styrelse ställer sig bakom motionen och föreslår medlemsmötet anta den. 
    Medlemsmötet antog motionen 2022 12 14 och skickar den vidare till Distriktsårskongressen 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att regionen höjer ambitionen inom folkhälsa genom förebyggande insatser, 

att regionen agerar för att öka tillgången till hjälp vid Barn och Ungdomspsykiatrin. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionen lyfter fram folkhäsoarbete och förebyggande insatser inom regionen. Precis som motionären beskriver 
det så är folkhälsoarbetet viktigt för att individer ska bibehålla eller öka livskvalitet samt att minska eller skjuta 
fram behovet av att bota och behandla sjukdomar som skulle kunna förebyggas. Men "Hälsan tiger still" och så 
länge som kroppen fungerar så gör den inget väsen av sig. Utmaningen är att i tillräcklig omfattning kunna 
prioritera  insatser vars effekter kan ligga långt fram i tiden samtidigt som behovat av mer direkt behandlande 
och vårdande insatser hela tiden pockar på. För att på riktigt kunna påverka folkhälsan behövs ett samlat 
strategiskt tvärsektoriellt folkhälsoarbete som behöver ske på flera nivåer med olika aktörer. Allt i från 
lagstiftning (ex bilbälte, rökfria lokaler mm) till infrastruktur i form av ex motionsspår och anläggningar för 
idrott och motion men också tillgång till meningsfull sysselsättning och jobb. Dessutom behöver man helst 
kunna visa upp förebyggande insatser och metoder som är beprövade och utvärderade och som man på goda 
grunder kan säga ger resultat. 

I den målbild som Region Västernorrland lagt fast för Hälso- och sjukvården så finns folkhälsoarbetet tydligt 
utpekat som ett prioriterat område. Nu behöver området få en strategisk handlingsplan där regionens ansvar och 
insatser sätts i ett sammanhang där samarbetet och rollfördelning med andra aktörer tydliggörs. Detta är något 
som ska sättas igång och genomföras under den nuvarande mandatperioden. 

Förutom att motionen pekar ut folkhälsoområdet generellt som viktigt så lyfter den också några specifika delar. 
Tandvården där kompetensbristen gör att tillgängligheten minskar är ett sådant område. Nu genomförs ett 
pilotprojekt vid två av de största folktandvårdsenheterna i länet med ambitionen att med nya arbetsmetoder 
utveckla det förebyggande arbetet för barn/ungdom och samtidigt öka tillgängligheten för vuxentandvården. 
När det gäller barn och ungdomspsykiatrin har BUP getts extra resurser för att minska sina köer paralellt med 
att vi infört en ny verksamhet "Barn och ungdomsentren som ska kunna avlasta BUP när den kommit igång 
ordentlig. Det handlar inte bara om att se till att BUP har tillräckligt med resurser, det handlar också om att möta 
barn och ungdomar med tidigare insatser så att BUP,s verksamhet verkligen når de som behöver deras 
kompetens. 

Distriktsstyrelsen gör samma bedömning som motionären i att det behövs ökade satsningar på folkhälsoarbete 
och förebyggande insatser för att både avlasta vården samt att ge individer förutsättningar för fler år med ett gott 
liv. Samtidigt konstareras att Regionen under den senaste mandatperioden genomfört särskilda satsningar inom 
barn och ungdomspsykiatrin vilka kommer att fortsätta. 

Mot bakrund av detta föreslår Distriktsstyrelsen; 
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla första att-satsen: "att regionen höjer ambitionen inom folkhälsa genom förebyggande insatser," 

att anse andra att satsen besvarad: "att regionen agerar för att öka tillgången till hjälp vid Barn och 
Ungdomspsykiatrin." 

 

NR 20 "Minska den administrativa bördan för personal och chefer i välfärden" 
Motionär: Elina Backlund Arab, Sundsvall 
Föredragande: Glenn Nordlund 
Motionens att-satser: 

att socialdemokraterna som parti verkar för att avskaffa den statliga detaljstyrningen utav hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg. 

att socialdemokraterna som parti verkar för att berörda tillsynsmyndigheter inför en tillitsbaserad styrning och 
ledning i sitt arbete 

 

Minska den administrativa bördan för personal och chefer i välfärden 
Motionär: Elina Backlund Arab, Sundsvall 
 

I juni 2016 inrättades tillitsdelegationen med uppdrag om att se över styrkedjan från den nationella nivån till 
genomförandet i kommuner och dåvarande landsting, numera regioner. En del i det arbetet var att komma ifrån 
detaljstyrning och mot en mer kvalitativ tillitsbaserad styrning och ledning inom offentlig sektor. 

Detaljstyrning har under flera decenniers tid bidragit till att öka den administrativa bördan för personal och 
chefer inom främst hälso- och sjukvård, skola och omsorg. Trots vetskap om detta och tillitsdelegationens 
tydliga riktning har ett antal utredningar och reformer lagts från statligt håll för att öka detaljstyrningen och 
kontrollen över sagda verksamheter. Det i sin tur försvårar, för att inte säga omöjliggör förändringen mot den 
tillitsbaserade styrningen och ledningen på kommunal och regional nivå. 

För att på riktigt kunna minska den administrativa bördan för personal och chefer inom välfärden behövs att 
den statliga detaljstyrningen minskar och faktiskt lever upp till den tillitsbaserade styrningens intentioner. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    Att socialdemokraterna som parti verkar för att avskaffa den statliga detaljstyrningen utav hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg. 

    Att socialdemokraterna som parti verkar för att berörda tillsynsmyndigheter inför en tillitsbaserad styrning 
och ledning i sitt arbete 

 

AK SVAR: 
Motionären belyser flera fördelar med att implementera en tillitsbaserad ledning och styrning inom hälso- och 
sjukvården, såsom att det skulle kunna minska den administrativa bördan. I förlängningen kan detta bidra till 
högre produktivitet kombinerat med lägre sjukskrivningstal då ställtiderna sannolikt minskar samtidigt som 
arbetsmiljön förbättras. Detta styrks också av flera utredningar, bland annat SOU 2019:43. Viktigt dock, när en 
tillitsbaserad ledning och styrning implementeras, att fackförbunden får vara högst delaktiga, vilket 
fackförbundet Seko anförde i ett yttrande till Finansdepartementet den 21 april 2020 (yttrandet finns i sin helhet 
på: https://www.regeringen.se/499159/contentassets/df57d8aaf6c14a669e955eb9671e42e0/seko-service--och-
kommunikationsfacket.pdf)   



46 (94) 

Med anledning av ovan, föreslår AK-styrelsen representantskapet besluta: 
    att anta motionen som sin egen. 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att socialdemokraterna som parti verkar för att avskaffa den statliga detaljstyrningen utav hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg. 

att socialdemokraterna som parti verkar för att berörda tillsynsmyndigheter inför en tillitsbaserad styrning och 
ledning i sitt arbete 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionären lyfter behovet av att gå till en mer tillitsbaserad styrning, i detta fall främst för att minska den 
adminstrativa bördan för personal inom regioner och kommuner. Statens detaljstyrning i såväl floran av riktade 
statsbidrag vilka i sig ofta kräver stora administrativa insatser för att kunna få ta del av dessa statsbidrag. 
Omfattande kontroller och uppföljningar från olika instanser och myndigheter vars värde man ofta kan 
ifrågasätta som också kräver sitt. Men det handlar inte bara om att utveckla den tillitsbaserade styrningen för att 
minska administrativa bördor. Det handlar också om att ersätta new public managment med en stymodell där 
man sätter tillit till människor och organisationer att lösa uppgifter och nå resultat utifrån kompetens och 
motivation. Det finns en risk att den påbörjade processen mot en mer tillitsbaserad styrning från statens nivå 
saktar in och avstannar inte minst efter de senaste åren med pandemi och en allt mer utmannande situation för 
hälso och sjukvården med vårdköer och brist på kompetens. Därför behövs fortsatt fokus på och insatser för att 
fortsätta utveckla den tillitsbaserade styrningen. 

Mot bagrund av ovanstående föreslår Distriktsstyrelsen 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen: “att socialdemokraterna som parti verkar för att avskaffa den statliga detaljstyrningen utav 
hälso- och sjukvård, skola och omsorg.” och “att socialdemokraterna som parti verkar för att berörda 
tillsynsmyndigheter inför en tillitsbaserad styrning och ledning i sitt arbete” 
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NR 21 "Ökade politiska prioriteringar kring kompetensförsörjning inom 
vården" 
Motionär: Elli Masoe, Sundsvall 
Föredragande: Elina Backlund Arab 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna Västernorrland arbetar för att man inom Region Västernorrland har ett systematiskt och 
kontinuerligt arbete med rekrytering, och ny tyngdpunkt på återrekrytering av medarbetare. 

att Socialdemokraterna Västernorrland tar fram förslag om hur ett sådant arbete kan prioriteras med resurser 
och ekonomiska medel för politiska beslut. 
 

Ökade politiska prioriteringar kring kompetensförsörjning inom vården 
Motionär: Elli Masoe, Sundsvall 
 

För att erbjuda en jämlik vård krävs tillgång på kompetenta medarbetare. Regionerna har under en längre tid haft 
ett underskott av vårdplatser som bland annat förklaras av sjuksköterskebrist. En brist som leder till en rad 
negativa konsekvenser som ytterligare driver på egna uppsägningar. Vi ser även en ytterligare försvagning av den 
viktiga medicinska säkerheten. 

I dagsläget har regionerna förlorat år av värdefull sjuksköterskekompetens när medarbetare valt att säga upp sig 
från en anställning inom regionerna. Bemanningen är ofta respektive verksamhet inom regionen ansvarig för. 
Men jag menar att ansvaret behövt lyftas till den politiska och strategiska nivån. Först då kan man genomföra 
förändringar som är långsiktigt hållbara. 

Socialdemokratiska förtroendevalda behöver arbeta aktivt för att säkerställa att regionerna arbetar systematiskt 
och kontinuerligt rekryterar sjuksköterskor, och just återrekryterar till regionerna. Kanske ska det arbetet främst 
inspireras och drivas av kliniskt verksamma sjuksköterskor. Varje verksamhet och enhet ska kunna besvara 
varför sjuksköterskor väljer att stanna kvar hos dem och hur man förstärker detta incitament. Inom respektive 
slutenvårdsenhet finns specifik kunskap om arbetsplatsensdynamik, styrkor, svagheter och behov. Vad är det 
specifikt inom respektive verksamhet, enhet som får sjuksköterskor att stanna kvar? 

Detta arbete behöver resurser, det behöver följas upp och det behöver prioriteras. Vårdanställdas S-förening i 
Västernorrland har antagit motionen som sin egen. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    att Socialdemokraterna Västernorrland arbetar för att man inom Region Västernorrland har ett systematiskt 
och kontinuerligt arbete med rekrytering, och ny tyngdpunkt på återrekrytering av medarbetare. 

    Att Socialdemokraterna Västernorrland tar fram förslag om hur ett sådant arbete kan prioriteras med resurser 
och ekonomiska medel för politiska beslut. 

AK SVAR: 
Motionären lyfter frågor som är av stor vikt för en bättre hälso- och sjukvård. Det var en viktig anledning till att 
vi Socialdemokrater i Västernorrland gick till val på att stärka arbetsmiljön för anställda inom region 
Västernorrland. Situationen inom stora delar av hälso- och sjukvården är oerhört ansträngd för personalen. 
Efterfrågan på vårdplatser är stor och det stora antalet stafetter bland sjuksköterskor bidrar till svårigheten att 
kunna hålla vårdplatser öppna. Det är därför viktigt att skapa mer attraktiva arbetsmiljöer för att kunna attrahera 
och behålla personal. 
    att anta motionen som sin egen. 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023. 
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Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna Västernorrland arbetar för att man inom Region Västernorrland har ett systematiskt och 
kontinuerligt arbete med rekrytering, och ny tyngdpunkt på återrekrytering av medarbetare. 

att Socialdemokraterna Västernorrland tar fram förslag om hur ett sådant arbete kan prioriteras med resurser 
och ekonomiska medel för politiska beslut. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Kompetensförsörjningen är hela välfärdens största utmaning de närmaste åren. Fram till 2030 ökar antalet 80+-
are i Västernorrland med nästan 40%, med andra ord runt 6000 personer. Den här ökning sker redan samtidigt 
som det inte blir fler i arbetsförålder. Det behövs radikala förändringar inom hela hälso- och sjukvården – den 
regionala såväl som den kommunala – för att framför allt äldre ska kunna få en värdig vård idag och framåt. Det 
kräver ett gemensamt och gediget arbete, med tyngdpunkt på att bli mer proaktiv och dramatiskt minska den 
undvikbara slutenvården. En grundförutsättning för det är att det finns personal som kan göra jobbet, både att 
kunna behålla nuvarande personal, att rekrytera nya medarbetare och som motionären särskilt lyfter att 
återrekrytera personal. 

I Socialdemokraterna i Västernorrlands valprogram för valet 2022 lyftes personal särskilt under devisen: ”Att 
stärka hela vårdlaget”. Motionären lyfter särskilt sjuksköterskor som en utpekad grupp att arbeta med. Utifrån 
det rådande läget med svårigheter att få tag i just denna yrkesgrupp är det förståeligt och distriktsstyrelsen delar 
bilden av att det är en viktig yrkesgrupp, men vill lämna det öppet för att ett rekryteringsteam också ska kunna 
arbeta med andra yrkesgrupper utifrån vad olika delar i organisationen behöver för att kunna möta invånarnas 
behov, nu och i framtiden. 

Distriktsstyrelsen anser att motionens att-satser ligger väl i linje med valprogrammets intentioner och föreslår att 
bifalla denna utifrån förutsättningen att det är de förtroendevalda socialdemokraterna i Region Västernorrland 
får med sig att arbeta vidare med frågan gentemot respektive berörd verksamhet. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen: “att Socialdemokraterna Västernorrland arbetar för att man inom Region Västernorrland 
har ett systematiskt och kontinuerligt arbete med rekrytering, och ny tyngdpunkt på återrekrytering av 
medarbetare.” och “att Socialdemokraterna Västernorrland tar fram förslag om hur ett sådant arbete kan 
prioriteras med resurser och ekonomiska medel för politiska beslut.” 
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NR 22 "Utveckling, inflytande och professionalism. Ledord inom regionen." 
Motionär: Elli Masoe, Sundsvall 
Föredragande: Elina Backlund Arab 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna Västernorrland driver en politik så att den kliniska verksamma personalen ska ha 
inflytande över vårdens primära mål och arbetssätt. 

att Socialdemokraterna Västernorrland verkar för en tillitsbaserad styrning inom regionen. 

 

Utveckling, inflytande och professionalism. Ledord inom regionen. 
Motionär: Elli Masoe, Sundsvall 
 

Antalet vårdplatser har i Sverige markant minskat sedan 1990-talet. Beläggningsgraden, överbeläggningar och 
utlokaliseringar av patienter har ökat. Det tyder på att det finns för få vårdplatser. RVN har under flera år haft 
ett stort budgetunderskott. Detta har lett till att budgetdisciplin varit det viktigaste ledordet. Frågan om vad som 
ytterst ska styra vården är en essentiell fråga. Vidare så behöver vi inom RVN besluta om vilka ledord som ska 
vara de drivande. God vård och budgetdisciplin ska samverka, men den goda vården måste vara primär. En 
region kan vara budgetdisciplinerad och styras av ledord som utveckling, inflytande och professionalism. Jag tror 
att förändringsinitiativ måste komma ifrån golvet. Den styrande ledningen ska genomsyras av tillit, tilltro på 
personalens kompetens och engagemang. Regionerna behöver tydligt definiera vad som gör dem till en attraktiv 
arbetsplats. Tittar man på faktorer som skapar trivsel på arbetsplatser ligger meningsfullhet och möjlighet till 
utveckling högt. Medicin är ett område med den snabbaste utvecklingen. Den kliniska verksamheten måste 
hänga med i utvecklingen för att kritiskt granska den, prioritera rätt inom den, och leverera evidensbaserad vård 
till patienterna. Vetenskap och innovation ska även kunna användas för att förändra och minska några av våra 
åtaganden. 

Vårdanställdas S-förening i Västernorrland har antagit motionen som sin egen. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    Att Socialdemokraterna Västernorrland driver en politik så att den kliniska verksamma personalen ska ha 
inflytande över vårdens primära mål och arbetssätt. 

    Att Socialdemokraterna Västernorrland verkar för en tillitsbaserad styrning inom regionen. 

 
AK SVAR: 
Motionären argumenterar flitigt för att S i Västernorrland ska driva en politik, där den kliniska personalen 
erhåller inflytande över vårdens primära mål och arbetssätt samtidigt som fördelarna med en tillitsbaserad 
styrning inom regionen belyses. Styrelsen delar motionärens andemening att tillitsbaserad styrning är en nyckel 
för att skapa en attraktiv arbetsplats. Genom detta arbetssätt ökar attraktiviteten eftersom det, vilket många 
utredningar visat (bland annat SOU 2019:43), ökar delaktigheten i personalen. Emellertid är det av yttersta vikt 
att fackförbunden involveras när en tillitsbaserad styrning implementeras, vilket fackförbundet Seko anförde i ett 
yttrande till Finansdepartementet den 21 april 2020 (källa: 
https://www.regeringen.se/499159/contentassets/df57d8aaf6c14a669e955eb9671e42e0/seko-service--och-
kommunikationsfacket.pdf) 

Med anledning av ovan, föreslår AK-styrelsen representantskapet besluta: 
    att anta motionen som sin egen 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023 
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Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna Västernorrland driver en politik så att den kliniska verksamma personalen ska ha 
inflytande över vårdens primära mål och arbetssätt. 

att Socialdemokraterna Västernorrland verkar för en tillitsbaserad styrning inom regionen. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionären lyfter en viktig och samtidigt komplex fråga om hur hälso- och sjukvården ska styras, på vilken nivå 
och framför allt på vilket sätt. Under allt för lång tid har detaljstyrningen och byråkratiseringen av offentlig 
sektor minskat handlingsutrymmet för professionen att göra sitt jobb. Grundtanken med att införa en 
tillitsbaserad styrning och ledning är just att råda bot på detta. 

Under förgående mandatperiod införde den dåvarande socialdemokratiskt ledda majoriteten i Region 
Västernorrland en ny styrmodell med tillitsbaserad styrning som en av grunderna. Steg för steg har modellen 
utvecklats och införts för allt fler områden i organisationen. Arbetet är inte klart, men den nuvarande 
socialdemokratiskt ledda majoriteten fortsätter att driva på för att förändringen ska bli permanent och 
genomgående i hela organisationen. 

Utan medarbetarnas medverkan finns ingen tillitsbaserad styrning och det innebär att Region Västernorrlands 
politiska ledning behöver fortsätta bidra till arbetssätt där alla medarbetare kan vara delaktiga och ta gemensamt 
ansvar för att de bästa lösningarna får komma fram. I arbetet ingår också att öka handlingsutrymmet för 
personalen där de också är med och driver utvecklingen av hälso- och sjukvården för att kunna uppnå de 
övergripande politiska målen. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att anse motionen besvarad 

 

NR 23 "Motion om närhet till sjukvård" 
Motionär: Arvid Hamrin, Sundsvall 
Föredragande: Elina Backlund Arab 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna verkar för ett nationellt underlag för vilken vård som bör utföras nära alla medborgare 
och vilken vård som bör nivåstruktureras. 

 

Motion om närhet till sjukvård 
Motionär: Arvid Hamrin, Sundsvall 
 

All sjukvård bör uppnå god tillgänglighet och god kvalitet. Tillgänglighet innebär både att vården ska finnas 
tillgänglig när den behövs, men att den också ska kunna erbjudas nära den vårdbehövande. Kvalitet bygger på att 
utföraren av vården har god vana vid vården, adekvat utbildning och adekvata kringresurser. Kringresurser kan 
exempelvis vara operations- och intensivvårdsavdelning eller nära tillgänglighet till kollegor från andra 
vårdspecialiteter. 

Oftast finns inget motsatsförhållande mellan tillgänglighet och kvalitet. Den mesta vården kan utföras nära 
medborgaren med god kvalitet. Ibland kan dock tillgängligheten försämras om utföraren ställs inför höga krav. 
Centralisering ställs mot närhet. 
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När det finns ett sådant motsatsförhållande kan det i vissa fall vara motiverat att prioritera tillgänglighet, i andra 
fall att prioritera kvalitet. Denna avvägning är svår. Den försvåras ofta ytterligare av skråtänkande och av lokala 
politiska traditioner. I hela landet finns exempel på konflikter som uppstått till följd av detta. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag: 

    Att Socialdemokraterna verkar för ett nationellt underlag för vilken vård som bör utföras nära alla 
medborgare och vilken vård som bör nivåstruktureras. 

 
AK SVAR: 
Motionären lyfter ett intressant förslag för hur vi kan underlätta organiseringen av vården för framtiden där vi 
får en ökad likvärdighet. Vi behöver reformer som stärker vård efter behov. Vi behöver utveckla nya arbetssätt 
för att möta förändrade behov när fler lever längre, fler lever med kronisk sjukdom och har ökade förväntningar 
på vården. 

Socialdemokraterna eftersträvar ett jämlikt samhälle där en god hälsa är oberoende av inkomst eller bakgrund. 
Offentligt finansierad hälso- och sjukvård som fördelas efter behov är en av flera grundläggande förutsättningar 
för att uppnå detta. Tillgång till vård efter behov, ett växande välstånd och vetenskapliga framsteg har gjort att 
Sverige idag har en god folkhälsa och en sjukvård i världsklass. Svensk sjukvård levererar i internationellt 
hänseende mycket goda medicinska resultat. 

I takt med att hälso- och sjukvården utvecklas kan vård som tidigare krävde insatser från sjukhusen genomföras 
på vårdcentraler och hälsocentraler. I andra fall innebär utvecklingen att tillstånd som tidigare inte ens kunde 
diagnosticeras nu kan botas på universitetssjukhus. 

Medborgarna litar på att vården håller hög kvalitet, men många tycker att den är svår att komma i kontakt med 
och navigera igenom. Runt om i landet finns också en oro för att det lokala sjukhuset ska läggas ned. De 
privatiseringsreformer som gjorts de senaste decennierna har lett till ojämlik fördelning av vård, mellan stad och 
land och mellan olika grupper i samhället. 

Flera steg har tagits av den socialdemokratiskt ledda regeringen, ofta i samverkan med Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR, för att stärka primärvården. Överenskommelsen ”God och nära vård 2021. En omställning av 
hälso- och sjukvården med primärvården som nav”, är viktig för utveckling av primärvården. Men mer behöver 
göras. 

Det måste vara det medicinska behovet som går först och oavsett var du bor ska du tillgång till god vård. 
Diskussionen om vilken vård som ska finnas var och avstånden till vård har diskuterats på många platser i vårt 
land och inte minst här i Västernorrland. Vi kan idag se olika lösningar i olika regioner. Vi behöver en bättre 
samordning och likvärdighet i vården. 

Med anledning av ovanstående så föreslår Sundsvalls Arbetarekommuns styrelse representantskapet följande: 
    att anta motionen som sin egen 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna verkar för ett nationellt underlag för vilken vård som bör utföras nära alla medborgare 
och vilken vård som bör nivåstruktureras. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionären tar upp behovet av att balansera tillgänglighet samt kvalitet inom vården för att säkerställa att varje 
individ erbjuds en god vård så nära som möjligt. Motionären lyfter även de risker som finns när fokus flyttas 



52 (94) 

från individens rätt till vård enligt behov, när det är ekonomisk vinst eller ideologiska uppfattningar som får 
avgöra vårdens utformning.   

När marknaden får bestämma blir vården inte jämlik. Det krävs ett aktivt arbete från vårdens huvudmän och 
från lagstiftaren, tillsammans med vårdens sakkunniga utförare, för att balansera framtidens krav på vården med 
de förutsättningar som råder. Genom gemensamma nationella underlag skapas bättre möjligheter till en jämlik 
vård och där ingår arbetet med nivåstrukturering som en självklar del.   

Socialdemokraterna strävar efter en hälso- och sjukvård som behandlar alla människor lika, där behovet av vård 
ska avgöra, inte individens ekonomi eller i vilken region man råkar vara bosatt. En öppen och kunskapsstyrd 
nationellt gemensam bedömning av vilken vård som bör utföras nära alla invånare och vilken vård som bör 
nivåstruktureras är en klok början.  

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att anse motionen besvarad 

 

NR 24 "Motion om förbättrad äldrevård" 

(Behandlas i gemensamt med motion nr 25) 

Motionär: Arvid Hamrin, Sundsvall 
Föredragande: Stefan Dalin 
Motionens att-satser: 

att det utreds hur en bättre preventiv vård av äldre kan bedrivas i Västernorrland, och hur vården kan planeras i 
god tid 

att det utreds hur den akutgeriatriska kompetensen kan stärkas vid länets tre sjukhus 

att det utreds hur den medicinska kompetensen kan höjas inom särskilda boenden, och hur den bättre kan 
integreras med regionens vård. 

att socialdemokraterna i partidistriktet ställer sig bakom att-sats 1 och 2 och antar dem som sina egna samt 
överlämnar motionen till socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden 
 

Motion om förbättrad äldrevård 
Motionär: Arvid Hamrin, Sundsvall 
 

Vården av den äldre medborgaren skiljer sig på flera sätt från annan vård. Behandlingsmålet kan vara annorlunda 
än vid vård av yngre. Vårdens inverkan på livskvaliteten väger ofta tyngre. Omsorg kan vara en viktigare aspekt. 
Autonomin kan ibland vara nedsatt. Äldres vård ställer därför höga krav på vårdgivare, både inom regionvård 
och inom kommunal vård. 

God förebyggande vård (prevention) är viktig, men preventionen är inte alltid densamma som traditionella 
hälsopreventiva insatser. Det också är en stor fördel om vårdens behandlingsmål i möjlig mån kan planeras 
innan vårdbehovet uppstår. 

Sjukhusvården av den akut sjuka äldre medborgaren kan skilja sig från annan akut sjukhusvård. Äldres 
sjukdomstillstånd är ofta mer komplexa med flera samtidiga sjukdomar, och läkemedelsbehandling är behäftad 
med fler biverkningar och fler interaktioner hos äldre. God akut äldrevård kräver därför specialiserad kompetens 
och utvecklat teamarbete. 

När den äldre medborgaren blivit i behov av boende med ökad omsorgsmöjlighet (Särskilt boende) är hen ofta 
drabbad av många sjukdomar samtidigt. Behov av akut sjukhusvård kan uppstå frekvent. Det är då av vikt att 
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den kommunala vården på det särskilda boendet och regionvården är väl integrerade, med god kommunikation 
och samsyn kring behandlingsmål och eventuella vårdnivåinskränkningar. 

Dessa tre aspekter av vården måste samtliga optimeras och integreras. De kan komplettera varandra, men inte 
ersätta varandra. 

Vårdanställdas S-förening i Västernorrland har antagit denna motion som sin egen. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag: 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    Att det utreds hur en bättre preventiv vård av äldre kan bedrivas i Västernorrland, och hur vården kan 
planeras i god tid 

    Att det utreds hur den akutgeriatriska kompetensen kan stärkas vid länets tre sjukhus 

    Att det utreds hur den medicinska kompetensen kan höjas inom särskilda boenden, och hur den bättre kan 
integreras med regionens vård. 

    att socialdemokraterna i partidistriktet ställer sig bakom att-sats 1 och 2 och antar dem som sina egna samt 
överlämnar motionen till socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden 

 
AK SVAR: 
Motionärerna lyfter en viktig fråga kopplat till hur vården, såväl den regiondrivna, som den kommunala ska 
kunna ställa om för att få den enskilde äldre i centrum. Ett väl fungerade samarbete mellan kommun och region 
är också av yttersta vikt både för att få en sammanhållen vårdkedja, men det handlar också om att resurserna, i 
samband med den demografiska utmaningarna vi står inför, ska räcka till. Kommun och region behöver 
samarbeta bättre om vi ska klara av det. Det är viktigt att det finns en akutgeriatrisk kompetens vid sjukhusen i 
regionen, och det oavsett om det finns särskild avdelning eller om den kompetensen ska stärkas på flera olika 
avdelningar, så är det viktigt att en förändring ska ske. Vi välkomnar därför en utredning för att stärka den 
akutgeriatriska kompetensen. Att i samband med det också titta på hur den preventiva vården av äldre kan 
stärkas tycker vi är ett bra förslag. Vi ser också att den här omställningen kräver nationell politik och nationella 
lösningar och välkomnar att det också lyfts bland förslagen. 

Erfarenheterna från coronapandemin visade att den medicinska kompetensen i hela äldreomsorgen, särskilt på 
äldreboendena behöver stärkas. Därför gick vi socialdemokrater i Sundsvall till val på en rad olika förslag på hur 
vi kan stärka den medicinska kompetensen på såväl äldreboenden som hemtjänsten. Vi ser behov av att öka 
andelen undersköterskor, renodla undersköterskans roll och förstärka sjuksköterskornas samordnade roll för 
den medicinska kompetensen på boendena. För att fortsätta utveckla demensvården ska en särskilt ansvarig 
sjuksköterska för demens och geriatrik anställas, som bland annat får till uppdrag att ansvara för kontinuerlig 
kompetensutveckling av såväl omvårdnadspersonal som sjuksköterskor.  En utredning om hur den medicinska 
kompetensen stärkas och hur kan samarbetet med regionen kan förbättras ligger helt i linje med de vallöften vi 
presenterade före valet och det 37-punktsprogram vi också enats med våra samarbetspartier om. Därför stödjer 
vi förslaget om en utredning. Däremot vill inte styrelsen att vi här på representantskapet ska slå fast exakt vilka 
direktiv utredningen bör ha, men där är perspektivet om såväl tillgänglighet till såväl både läkare och 
sjuksköterskor samt förväntningar vårdnivå saker som skulle kunna belysas. 

Med anledning av ovan, föreslår AK-styrelsen representantskapet besluta: 
    att anta motionen som sin egen 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att det utreds hur en bättre preventiv vård av äldre kan bedrivas i Västernorrland, och hur vården kan planeras i 
god tid 
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att det utreds hur den akutgeriatriska kompetensen kan stärkas vid länets tre sjukhus 

att det utreds hur den medicinska kompetensen kan höjas inom särskilda boenden, och hur den bättre kan 
integreras med regionens vård. 

att socialdemokraterna i partidistriktet ställer sig bakom att-sats 1 och 2 och antar dem som sina egna samt 
överlämnar motionen till socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 
(Motionernera 24-25 har likartade att-satser och behandlas med gemensamt svar och kongressbehandling.) 

Motionärerna beskriver på ett angeläget sätt de utmaningar som hälso- och sjukvården i såväl Västernorrland 
som Sverige står inför. Särskilt utmanande är frågan om att stärka vårdkedjan runt gruppen äldre, då andelen 
äldre ökar samtidigt som personalresurserna i många fall inte räcker till. Tydligt är att vi behöver organisera 
arbetet på ett annat sätt om  vården av de äldre ska förbättras. Detta gäller båda den regionala hälso- och 
sjukvården och den kommunala omsorgen. 

Distriktsstyrelsen delar andemeningen i flera av de förslag som motionären tar upp. Det handlar om att stärka 
det förebyggande arbetet, att erbjuda fler geriatriska vårdplatser på länets sjukhus och att stärka den medicinska 
kompetensen på länets äldreboenden. I frågan om det sistnämnda behöver både primärvården och 
kommunernas insatser öka, men kommunerna behöver också arbeta aktivt för att andelen utbildad personal 
ökar samt stärka de olika professionernas teamarbete.   

Den överenskommelse som Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet presenterat inför den här 
mandatperioden innehåller flera av de delar som motionären tar upp. Geriatriska slutenvårdsplatser ska öppna 
på sjukhuset i Sundsvall och se över behovet på sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå, utveckla fler mobila 
team riktat mot äldre, mer resurser till primärvården att prioritera arbetet på särskilt boende samt översyn av 
processerna vid in- och utskrivning av äldre på sjukhusen. Samtliga dessa åtgärder ska genomföras de 
kommande åren. 

För att möta den här utmaningen behövs också nationell politik, och vi välkomnar motionärens förslag om en 
reform på nationell nivå för att överbygga glappet mellan den kommun- och regiondrivna hälso – och 
sjukvården. Reformen bör bland annat innehålla förebyggande insatser, åtgärder för kompetensförsörjning och 
utökade befogenheter för regionen att ställa krav på privata vårdgivare att följa de överenskommelser om 
läkarmedverkan på särskilt boende som regionen avtalat. 

med anledning av ovan föreslår distriktsstyrelsen kongressen 

att anse motion 24 besvarad 

att bifalla att-sats 1 i motion 25. 

att anse att-sats 2 i motion 25 besvarad. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att anse motion 24 besvarad 

att bifalla att-sats 1 i motion 25: "att Socialdemokraterna utreder och arbetar för en reform som ska underlätta 
att möta denna demografiska utmaning." 

att anse att-sats 2 i motion 25 besvarad: "att utreda och följaktligen överbrygga det medicinska gapet som 
idag existerar mellan den geriatriska vården på akutsjukhusen och den geriatriska vården på våra kommunala 
boenden" 
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NR 25 "Medicinskreform som överbygger gapet mellan den geriatriska 
sjukhusvården och den kommunala geriatriska vården." 

(Behandlas i gemensamt med motion nr 24) 

Motionär: Elli Masoe, Sundsvall 
Föredragande: Stefan Dalin 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna utreder och arbetar för en reform som ska underlätta att möta denna demografiska 
utmaning. 

att utreda och följaktligen överbrygga det medicinska gapet som idag existerar mellan den geriatriska vården på 
akutsjukhusen och den geriatriska vården på våra kommunala boenden. 

 

Medicinskreform som överbygger gapet mellan den geriatriska sjukhusvården och den 
kommunala geriatriska vården. 
Motionär: Elli Masoe, Sundsvall 
 

1992 tillträdde Ädelreformen i kraft. Den innebar i korthet att kommunerna fick ett ansvar för långvarig service, 
omsorg och våra äldre genom att ta över verksamheter som landstingen tidigare ansvarat för. 

Personalmässigt har kommunerna strävat efter bemanning med utbildade undersköterskor. Sjuksköterskor kan 
idag ansvara för flera olika boenden. Då fungerar det inte med ansvar för mer medicinskt komplicerade 
uppgifter som syrgas och dropp. Många sjuksköterskorär enhetschefer, och gör då sällan direkta medicinska 
insatser. Läkare exkluderas helt från de kommunala sjukhemmen, de blev kvar inom den regionala vården och 
geriatriker på akutsjukhusen och rehabiliterande geriatriska klinikern. I dagsläget sker läkartillsynen på 
äldreboenden i form av allmänläkarkonsulter, som kommer till äldreboendet från primärvården någon gång i 
veckan. Under Corona pandemin kom rapporter och vittnesmål från de särskilda boendena. Det var mycket få 
som hade möjlighet till behandling i form av syrgas och dropp. Vi står mitt i en omfattande demografisk 
utmaning. Mellan åren 2020- 2030 beräknas andelen över 80 år öka med 49%, medan andelen personer inom 
yrkesför ålder endast bedöms öka med 4%. Vi lever längre, välmående och friska år. Med en åldrande befolkning 
så behöver vi beräkna att vårdens behov kommer att förändras och sannolikt öka. 

För att erbjuda en jämlik och god vård menar jag att Socialdemokraterna måste arbeta för en hälsoreform där vi 
möter de ökade vårdbehoven och den ökade belastningen på vården. Den demografiska utmaningen kan inte 
enbart lösas genom att rekrytera fler medarbetare. Det är en verklighet som vi måste förhålla oss till. Fler äldre 
patienter ska kunna behandlas på plats. 

Vårdanställdas S-förening i Västernorrland har antagit motionen som sin egen. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    Att Socialdemokraterna utreder och arbetar för en reform som ska underlätta att möta denna demografiska 
utmaning. 

    Att utreda och följaktligen överbrygga det medicinska gapet som idag existerar mellan den geriatriska vården 
på akutsjukhusen och den geriatriska vården på våra kommunala boenden. 

 
AK SVAR: 
Motionärerna lyfter en viktig fråga kopplat till hur vården, såväl den regiondrivna, som den kommunala ska 
kunna ställa om för att få den enskilde äldre i centrum. Ett väl fungerade samarbete mellan kommun och region 
är också av yttersta vikt både för att få en sammanhållen vårdkedja, men det handlar också om att resurserna, i 
samband med den demografiska utmaningarna vi står inför, ska räcka till. Kommun och region behöver 
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samarbeta bättre om vi ska klara av det. Det är viktigt att det finns en akutgeriatrisk kompetens vid sjukhusen i 
regionen, och det oavsett om det finns särskild avdelning eller om den kompetensen ska stärkas på flera olika 
avdelningar, så är det viktigt att en förändring ska ske. Vi välkomnar därför en utredning för att stärka den 
akutgeriatriska kompetensen. Att i samband med det också titta på hur den preventiva vården av äldre kan 
stärkas tycker vi är ett bra förslag. Vi ser också att den här omställningen kräver nationell politik och nationella 
lösningar och välkomnar att det också lyfts bland förslagen. 

Erfarenheterna från coronapandemin visade att den medicinska kompetensen i hela äldreomsorgen, särskilt på 
äldreboendena behöver stärkas. Därför gick vi socialdemokrater i Sundsvall till val på en rad olika förslag på hur 
vi kan stärka den medicinska kompetensen på såväl äldreboenden som hemtjänsten. Vi ser behov av att öka 
andelen undersköterskor, renodla undersköterskans roll och förstärka sjuksköterskornas samordnade roll för 
den medicinska kompetensen på boendena. För att fortsätta utveckla demensvården ska en särskilt ansvarig 
sjuksköterska för demens och geriatrik anställas, som bland annat får till uppdrag att ansvara för kontinuerlig 
kompetensutveckling av såväl omvårdnadspersonal som sjuksköterskor.  En utredning om hur den medicinska 
kompetensen stärkas och hur kan samarbetet med regionen kan förbättras ligger helt i linje med de vallöften vi 
presenterade före valet och det 37-punktsprogram vi också enats med våra samarbetspartier om. Därför stödjer 
vi förslaget om en utredning. Däremot vill inte styrelsen att vi här på representantskapet ska slå fast exakt vilka 
direktiv utredningen bör ha, men där är perspektivet om såväl tillgänglighet till såväl både läkare och 
sjuksköterskor samt förväntningar vårdnivå saker som skulle kunna belysas. 

Med anledning av ovan, föreslår AK-styrelsen representantskapet besluta: 
    att anta motionen som sin egen 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna utreder och arbetar för en reform som ska underlätta att möta denna demografiska 
utmaning. 

att utreda och följaktligen överbrygga det medicinska gapet som idag existerar mellan den geriatriska vården på 
akutsjukhusen och den geriatriska vården på våra kommunala boenden. 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 
(Motionernera 24-25 har likartade att-satser och behandlas med gemensamt svar och kongressbehandling.) 

Motionärerna beskriver på ett angeläget sätt de utmaningar som hälso- och sjukvården i såväl Västernorrland 
som Sverige står inför. Särskilt utmanande är frågan om att stärka vårdkedjan runt gruppen äldre, då andelen 
äldre ökar samtidigt som personalresurserna i många fall inte räcker till. Tydligt är att vi behöver organisera 
arbetet på ett annat sätt om  vården av de äldre ska förbättras. Detta gäller båda den regionala hälso- och 
sjukvården och den kommunala omsorgen. 

Distriktsstyrelsen delar andemeningen i flera av de förslag som motionären tar upp. Det handlar om att stärka 
det förebyggande arbetet, att erbjuda fler geriatriska vårdplatser på länets sjukhus och att stärka den medicinska 
kompetensen på länets äldreboenden. I frågan om det sistnämnda behöver både primärvården och 
kommunernas insatser öka, men kommunerna behöver också arbeta aktivt för att andelen utbildad personal 
ökar samt stärka de olika professionernas teamarbete.   

Den överenskommelse som Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet presenterat inför den här 
mandatperioden innehåller flera av de delar som motionären tar upp. Geriatriska slutenvårdsplatser ska öppna 
på sjukhuset i Sundsvall och se över behovet på sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå, utveckla fler mobila 
team riktat mot äldre, mer resurser till primärvården att prioritera arbetet på särskilt boende samt översyn av 
processerna vid in- och utskrivning av äldre på sjukhusen. Samtliga dessa åtgärder ska genomföras de 
kommande åren. 

För att möta den här utmaningen behövs också nationell politik, och vi välkomnar motionärens förslag om en 
reform på nationell nivå för att överbygga glappet mellan den kommun- och regiondrivna hälso – och 
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sjukvården. Reformen bör bland annat innehålla förebyggande insatser, åtgärder för kompetensförsörjning och 
utökade befogenheter för regionen att ställa krav på privata vårdgivare att följa de överenskommelser om 
läkarmedverkan på särskilt boende som regionen avtalat. 

med anledning av ovan föreslår distriktsstyrelsen kongressen 

att anse motion 24 besvarad 

att bifalla att-sats 1 i motion 25 

att anse att-sats 2 i motion 25 besvarad 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att anse motion 24 besvarad 

att bifalla att-sats 1 i motion 25: "att Socialdemokraterna utreder och arbetar för en reform som ska underlätta 
att möta denna demografiska utmaning." 

att anse att-sats 2 i motion 25 besvarad: "att utreda och följaktligen överbrygga det medicinska gapet som 
idag existerar mellan den geriatriska vården på akutsjukhusen och den geriatriska vården på våra kommunala 
boenden" 

 

NR 26 "Jämlik transplantationsvård i Sverige" 
Motionär: Alfred Tomas Ruben Janson Lantz, Sundsvall 
Föredragande: AnnaBelle Strömberg 
Motionens att-satser: 

att socialdemokraterna som parti verkar för att utreda möjligheterna till att skapa ett sammanhängande 
donations- och transplantationsområde över hela riket 

att Socialdemokratiska partiet i Västernorrland på bästa sätt driver frågan om ett sammanhängande donations- 
och transplantationsområde över hela riket 

 

Jämlik transplantationsvård i Sverige 
Motionär: Alfred Tomas Ruben Janson Lantz, Sundsvall 
 

I Sverige har vi strax över 10 miljoner invånare. Det är i sjukvårdstermer en relativt liten befolkning när man ser 
till mer ovanliga medicinska tillstånd.  

Transplantation och donationsverksamhet är i många länder styrd på nationell nivå för att säkerställa att alla 
landets invånare får samma tillgång till livräddande sjukvård. Ett exempel är USA som med sina ca 330 miljoner 
invånare har en gemensam organväntelista. 

I Sverige har vi sex donationsregioner och tre transplantationsenheter (recepientområden). Ett geografiskt 
område kan tillhöra olika transplantationsområden beroende på vilket organ som skall doneras/transplanteras. 
Donationsområden skiljer sig från recepientområden. I vissa av landets städer går donerade organ till en annan 
enhet än det där områdets patienter i behov av transplantation opereras. 

Dessa transplantationsenheter har olika väntelistor och olika tillgång till organ för donation.  

Väntetiden på livräddande transplantation kan således skilja sig mycket åt beroende på vilken landsända 
patienten bor i. 

Vårdanställdas S-förening i Västernorrland har antagit motionen som sin egen. 
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Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    Att socialdemokraterna som parti verkar för att utreda möjligheterna till att skapa ett sammanhängande 
donations- och transplantationsområde över hela riket 

    Att Socialdemokratiska partiet i Västernorrland på bästa sätt driver frågan om ett sammanhängande 
donations- och transplantationsområde över hela riket 

 

AK SVAR: 
När det gäller transplantation som motionen lyfter är det uppenbart att nuvarande system gör möjligheterna till 
transplantation ojämlik över landet och skapar onödigt med administration. Siffror från patientföreningen MOD 
(Mer OrganDonation) visar att antalet donerade organ per miljon invånare varierar mellan 14,2 och 27,8 i de sex 
sjukvårdsregionerna (2019). Uppdelningen leder också till att donerade organ inte kan användas optimalt, vilket i 
värsta fall kan leda till att ett donerat organ inte kan användas alls.  

Hälso- och sjukvård ska ges efter behov och vara jämlik, oavsett vart i landet du bor. Det finns delar av hälso- 
och sjukvården som utifrån detta grundläggande faktum bäst organiseras nära invånarna och det finns delar som 
bäst organiseras nationellt. Det här är uppenbarligen något som med största sannolikhet organiseras bättre inom 
ett helt nationellt sammanhängande område. 

Med anledning av ovan, föreslår AK-styrelsen representantskapet besluta: 
    att anta motionen som sin egen 
    att skicka motionen till Distriktskongressen 2023 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att socialdemokraterna som parti verkar för att utreda möjligheterna till att skapa ett sammanhängande 
donations- och transplantationsområde över hela riket 

att Socialdemokratiska partiet i Västernorrland på bästa sätt driver frågan om ett sammanhängande donations- 
och transplantationsområde över hela riket 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att skapa ett nationellt register över hela riket. Vi ska arbeta 
för en jämlik transplantation i världsklass och säkerhetsställa att alla landets invånare får samma tillgång till 
livräddande sjukvård. 

För att intensivvården ska kunna bedriva en fungerande donations-transplantationsverksamhet behövs rätt 
förutsättningar. De viktigaste förutsättningarna är att det finns avsatt tid och resurser för donationsarbetet samt 
hur man med regional och nationell samordning kan stärka donationsarbetet och arbeta mer jämlikt. 

I och med den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2022, behöver regionerna aktivt arbeta för att 
motverka de ojämlikheter som idag finns över landets regioner och sjukhus. 

Genom att se över hur sjukvården är organiserad och ge professionen rätt förutsättningar för att kunna jobba 
med organdonation kommer Sverige att kunna jämna ut de stora regionala skillnaderna och öka antalet 
donatorer. Andra länder som många år varit och fortfarande är världsledande till att möjliggöra organdonation. 
Deras svar på framgång, är att dom har entydlig nationell organisation med resurser. Sverige har inte en 
motsvarande organisation. Genom att se över de organisatoriska förutsättningarna i fler regioner och sträva efter 
en nationell likriktning över hela riket så kommer det donationsfrämjande arbetet att gynnas. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att bifalla motionen 
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen: “att socialdemokraterna som parti verkar för att utreda möjligheterna till att skapa ett 
sammanhängande donations- och transplantationsområde över hela riket” och “att Socialdemokratiska partiet i 
Västernorrland på bästa sätt driver frågan om ett sammanhängande donations- och transplantationsområde över 
hela riket” 

 

NR 27 "Anmäla om intresse för organdonationer via deklarationsblankett" 
Motionär: 
Föredragande: AnnaBelle Strömberg 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraternas distriktskongress tar fasta på ovan redovisat förslag och ger i uppdrag till våra 
riksdagspolitiker att lyfta frågan 
 

Anmäla om intresse för organdonationer via deklarationsblankett 
Motionär: 
 

Enligt uppgifter finns det svårigheter att få organdonationer. 

Ett förslag kan vara att medborgarna i sin självdeklaration får i en ruta ange om man är intresserad att ta del av 
information om organdonation alternativt bli kontaktad för eventuell organdonatio. 

Mot denna bakgrund föreslår jag: 

Att Härnösands arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar den vidare till Västernorrlands 
socialdemokratiska distriktskongress 

Att Socialdemokraternas distriktskongress tar fasta på ovan redovisat förslag och ger i uppdrag till våra 
riksdagspolitiker att lyfta frågan 

Härnösand 20221212 

Torbjörn Lundin 

AK SVAR 

Motionären lyfter en livsviktig fråga. 

Antalet organdonationer har ökat de senaste tio åren vilket är en positiv utveckling, men det finns fortfarande ett 
stort behov av organ av olika slag.  

Till exempel fanns det i oktober 2022 ett behov av strax över 770 organ på väntelistan. Varje år avlider någon 
(33 personer under 2021) på grund av att de inte fått möjlighet till ett nytt organ. 

Vi har en växande donationsvilja i landet men vi behöver bli ännu fler som registrerar sig i Donationsregistret 
och för att öka antalet är motionärens förslag ett steg i rätt riktning. En kryssruta på deklarationsblanketten är en 
enkel lösning för att hitta fler människor som skulle kunna tänka sig att registrera sig i registret. 

(Källor: Socialstyrelsen, socialstyrelsen.se och föreningen MOD - Mer Organdonation, merorgandonation.se) 

Härnösands arbetarekommun beslutar 

Att anta motionen som sin egen 
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Att skicka motionen vidare till socialdemokraternas distriktskongress 2023 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraternas distriktskongress tar fasta på ovan redovisat förslag och ger i uppdrag till våra 
riksdagspolitiker att lyfta frågan 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionären pekar på ett mycket angeläget ämne som att förenkla och sänka trösklarna till att anmäla sig som 
donator. 

Sverige har sedan förra året en ny modern lagstiftning som speglar svenskarnas höga donationsvilja och som 
kommer att leda till att fler kan få möjlighet att donera sina organ, vilket är bra, för det behövs verkligen fler 
organ. Men tyvärr dör tyvärr ca en person i veckan från väntelistan, bland annat pågrund av att organbristen. 

Ca 17% av svenska befolkningen är anmälda i donationsregistret. 

Riksdagen har tidigare behandlat förslag på nya åtgärder för att få fram fler organdonatorer som tex anmälan i 
samband med pass-, id-korts- och körkortsansökan, obligatorisk organdonation och i hälsodeklarationen osv. 

Det finns behov av för att få till fler donationer, men även andra insatser som kan utveckla och förenkla att bli 
donator. 

Distrikstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta bifalla motionen 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen: “att Socialdemokraternas distriktskongress tar fasta på ovan redovisat förslag och ger i 
uppdrag till våra riksdagspolitiker att lyfta frågan” 

 

NR 28 "Ett Hem för vård av Barn i Västernorrland" 
Motionär: Pirjo Jonsson 
Föredragande: John Åberg 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för att Region Västernorrland och Länets kommuner arbetar för 
att ett hem för vård av barn, med utredningsansvar och omhändertagande öppnas i gemensam drift i länet. 

 

Ett Hem för vård av Barn i Västernorrland 
Motionär: Pirjo Jonsson 
 

Alla barn har rätt till professionell vård / omvårdnad när livet blir för svårt. 

De HVB hem som drivs i privat regi har varierande kvalité. 

Detta är förstås inte acceptabelt. Dessutom behöver varje barn/individ få 

Professionellt stöd för vad det än är som orsakar att man inte längre kan bo hemma. 

Ett professionellt utrednings hem är då nödvändigt. 
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Det faller under samhällets ansvar att utreda vad som inte fungerar och ge hjälp till lösning för 

Individen efter behov. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    Att Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för att Region Västernorrland och Länets kommuner 

    arbetar för att ett hem för vård av barn,  med utredningsansvar och omhändertagande öppnas i gemensam 
drift  i länet. 

Motionär: Pirjo Jonsson 

AK SVAR: 
Timrå Arbetarekommuns styrelse ser många fördelar med motionens intentioner. 
Representantskapet beslutade att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till distriktskongressen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för att Region Västernorrland och Länets kommuner arbetar för 
att ett hem för vård av barn, med utredningsansvar och omhändertagande öppnas i gemensam drift i länet. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Det är en mycket viktig fråga som motionären berör. 

Barnets behov, och barnets bästa ska alltid vara i centrum och enskilda kommuner har inte alltid möjlighet att 
tillvarata samtliga barns särskilda behov. Att gå samman och lösa utmaningar gemensamt är centralt inom vårt 
parti och bör så vara även i det här fallet. 

Att upphandla plats i HVB-hem, på annan ort än i närområdet kan vara vanskligt. Även om ett visst geografiskt 
avstånd ibland kan vara positivt så borde det finnas övriga kvalitétsmässiga och ekonomiska aspekter som talar 
för en verksamhet inom det regionala området. 

Omfattningen av den länsgemensamma verksamheten behöver också smalnas av och tydliggöras. Det finns en 
mängd olika inriktningar på HVB-hem och barns behov kan se väldigt olika ut. Inriktningen behöver givetvis 
styras mot att upprätta ett HVB-hem med den inrikting som länets kommuner ser störst behov av. 

Eftersom utredningsansvar och omhändertagande fortsättningsvis bör ligga inom hemkommunens 
ansvarsområde föreslår Partidistriktets styrelse att motionen i den här utformningen avslås och uppmanar 
motionären att återkomma med en mer avgränsad motion vid ett senare tillfälle. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att avslå motionen. 
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NR 29 "Dags för individbaserad screening av blodgivare" 
Motionär: Eva Nilsson, Sundsvall 
Föredragande: John Åberg 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna Västernorrland med lämpliga metoder driver opinion kring frågan 

att Socialdemokraterna Västernorrland, på de sätt som bedöms mest framgångsrika, försöker förändra nuläget 
kring screening av blodgivare i enlighet med motionens anda. 
 

Dags för individbaserad screening av blodgivare 
Motionär: Eva Nilsson, Sundsvall 
 

Idag utesluts potentiella blodgivare enbart baserat på principer som är både förlegade och som saknar medicinsk 
grund. Samtidigt larmar landets blodcentraler om blodbrist. 

Varje droppe blod som kan doneras är en potentiell livräddare. Det är därför orimligt att kategoriskt utesluta en 
stor grupp individer baserat enbart på deras sexuella läggning särskilt när deras blod inte har någon högre risk 
för att bära på smittor som senare kan överföras genom blodgivning. 

Idag krävs att Män som har Sex med Män (MSM) helt avstår sexuell kontakt med andra män i 6 månader innan 
blodgivning i Sverige. Det gäller även om individen inte agerar på något sätt som skapar risk för smittor som 
sedan kan överföras vid blodgiving, t.ex. HIV och hepatiter. En hel grupp åsidosätts, utan anledning. 

Att, såsom föreskrifterna gör idag, tillskriva två män som lever i en monogam relation högre risk än en 
heterosexuell man med många nya och tillfälliga sexuella kontakter är orimligt. Det går nämligen att åstadkomma 
en patientsäker blodgivning utan att följa regler som är fördomsfulla och oproportionerliga. 

Det stämmer att även med de bästa tillgängliga testmetoderna så finns en risk att det överförs sjukdomar i 
samband med blodgivning. Det beror på att det måste gå en tid, en s.k. fönsterperiod, mellan det att en individ 
blir smittad och att detta kan upptäckas i de tester som används. Att tillämpa olika former av 
uteslutningskriterier eller karenstider för potentiella blodgivare är alltså klokt, men de behöver vara 
proportionerliga i relation till den risk för smittöverföring som de eliminerar. 

Karenstiden på 6 månader för MSM är ett exempel på en karenstid som inte är proportionerlig. Den längsta 
relevanta fönsterperioden är nämligen strax under 4 månader (hepatit B). Att kategoriskt utesluta någon 
potentiell blodgivare längre än detta är inte medicinskt försvarbart med dagens testmetoder. 

Det centrala i en säker blodgivning är en screening som identifierar faktiskt risktagande. Relevanta föreskrifter 
behöver screena potentiella blodgivare baserat på vilken risk de faktiskt utsatt sig för istället för att utesluta hela 
grupper baserat på grova generaliseringar. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    att Socialdemokraterna Västernorrland med lämpliga metoder driver opinion kring frågan 

    att Socialdemokraterna Västernorrland, på de sätt som bedöms mest framgångsrika, försöker förändra nuläget 
kring screening av blodgivare i enlighet med motionens anda. 

 
AK SVAR: 
Socialstyrelsen är den myndighet som ger ut föreskrifter kring blodgivning. I maj 2021 beslutades om den nu 
gällande föreskriften, där sänktes gränsen från tidigare tolv månader till nuvarande sex månader.  

Till skillnad från övriga kriterier som leder till avstängning för individen från blodgivning så verkar kriteriet män 
som har sex med män vara baserat på en uppfattning att personer i den gruppen automatiskt har ett promiskuöst 
beteende. Övriga kriterier bygger på att individen har gjort något som ökat risken rent konkret, tex tatuerat eller 
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piercat sig, använt intravenösa droger, rest till ett land där vissa sjukdomar är vanligt förekommande, att man 
opererats eller fått en transplantation. Men en homosexuell man i en monogam, långvarig relation, anses ha en 
sexuell riskexposition som motsvarar en individ som har sex i utbyte mot pengar.  

Det här är ett förlegat sätt att se på individer i gruppen män som har sex med män, som både är stigmatiserande 
och som motionären skriver oproportionerligt. De kriterier eller gränser som behöver finnas ska bygga på 
vetenskap och evidens, inte på att döma människor som grupp. 

Med anledning av ovan, föreslår AK-styrelsen representantskapet besluta: 
    Att anta motionen som sin egen 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna Västernorrland med lämpliga metoder driver opinion kring frågan 

att Socialdemokraterna Västernorrland, på de sätt som bedöms mest framgångsrika, försöker förändra nuläget 
kring screening av blodgivare i enlighet med motionens anda. 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Partidistriktets styrelse delar motionärens uppfattning att nuvarande regelverk kring blodgivning för män som 
har sex med män skapar ett stigma för Homosexuella män på truppnivåer och är ej grundat i forskning och 
beprövad erfarenhet. Därför förslår partidistriktets styrelse distriktskongressen att bifalla motionen i sin helhet. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen: “att Socialdemokraterna Västernorrland med lämpliga metoder driver opinion kring 
frågan” och “att Socialdemokraterna Västernorrland, på de sätt som bedöms mest framgångsrika, försöker 
förändra nuläget kring screening av blodgivare i enlighet med motionens anda.” 

 

NR 30 "Tidsgräns för bodelning" 
Motionär: Lena Näslund, Gullänget S-kvinnor 
Föredragande: Malin Svanholm 
Motionens att-satser: 

att det beslutas om en tidsgräns när bodelningen ska vara klar 

att när förrättare krävs, ska kostnaden drabba den som förhalat bodelningen 
 

Tidsgräns för bodelning 
Motionär: Lena Näslund, Gullänget S-kvinnor 
 

Motionen antogs vid möte med Gullängets S-kvinnor 17 oktober 2022 

Vid dödsfall krävs att bouppteckning sker inom fyra månader, om skäl för uppskov finns. 

Vid skilsmässa ska en bodelning ske. Det finns väl beskrivet hur en bodelning ska gå till men det finns inga krav 
på att det ska ske inom en viss tid. 

Det innebär att om ena parten motsätter sig skilsmässan eller vill ”hämnas” kan det gå lång tid innan bodelning 
sker. 
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Den part som vill att det ska bli klart har laglig rätt att ansöka hos tingsrätten att en förrättare utses. Detta kan 
ske upp till ett år efter att skilsmässan blivit klar 

Kostnaden för detta kan bli hög och den kostnaden delas i nuläget lika mellan f.d. makarna. 

Jag anser att det är djupt orättvist att när t.ex. en kvinna tar sig ur ett destruktivt äktenskap kan maken genom 
sitt agerande försätta henne i en svår ekonomisk situation. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    att det beslutas om en tidsgräns när bodelningen ska vara klar 

    att när förrättare krävs, ska kostnaden drabba den som förhalat bodelningen 

AK SVAR: 
Partnervåld kan uppstå även i relationer som varit fria från våld, speciellt när den ena parten bestämmer sig för 
att lämna medan den andra vill fortsätta relationen. Det så kallade eftervåldet är ett stort problem för 
våldsutsatta, där våldet ofta trappas upp och blir mer svårt att komma åt eftersom det inte längre utövas inom 
ramen för relationen. Våldsutsatta möter ofta en oförståelse eftersom den som inte varit i situationen har svårt 
se kopplingen mellan att handlingarna skulle utövas som våld då man inte längre befinner sig i en aktiv relation. 
Motionären yrkar på är en stärkt rättssäkerhet mot ekonomiskt och materiellt våld genom att tidsbegränsa och 
skärpa kravet på ansvar vid en bodelning. 

Att utöva våld genom ekonomiskt övertag kan pågå såväl under relationen men också efter relationens slut, 
precis som motionären påpekar är en del att förhala bodelning och på så sätt kräva att den andra parten ska stå 
en ekonomisk förlust genom den andres ovilja att separera. 

Det materiella våldet gör sig också påmint i motionen, i fall där det finns en vilja att behålla ett hushåll och 
kunna köpa ut sin före detta partner så drabbas möjligheten att gå vidare i livet när bodelningen ”aldrig blir 
klar”. Den före detta har fortfarande laglig rätt till hushållet så länge bodelningen förhalas och därmed kräver det 
såväl ekonomiska som psykiskt påfrestande resurser. I många fall behöver den våldsutsatta vända varenda sten 
och utreda varenda möjlighet till att få bodelningen att gå igenom, med juridiskt ombud som kräver stora 
ekonomiska resurser. 

Socialdemokraterna utger sig vara ett feministiskt parti och ska därigenom bedriva feministisk politik mot sina 
medborgare. 

Motionens syfte är att stärka våldsutsattas status i samhället, man ska inte lida mer ekonomiska eller materiella 
men av en skilsmässa än vad det redan innebär och genom att anta motionen kan vi stärka den våldsutsattas 
position när den andra parten utövar eftervåld. 

Arbetarekommunens styrelse föreslår därför med stöd av ovanstående 
Att representantskapet antar motionen som sin egen 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att det beslutas om en tidsgräns när bodelningen ska vara klar 

att när förrättare krävs, ska kostnaden drabba den som förhalat bodelningen 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionären tar upp en viktig fråga som kan påverka kvinnor även efter hon tagit sig ur ett våldsamt eller 
destruktivt förhållande.Det finns kvinnor som lämnat men som har känt sig tvingade att gå tillbaka när de inte 
får till en bra bostadssituation för sig och barnen. Till exempel handlar det om kvinnor som inte fått till en 
bodelning och därmed inte har ekonomiska möjligheter till en hållbar bostadssituation. Maken eller sambon har 
vägrat medverka till en bodelning och situationen har till slut tvingat brottsoffret tillbaka till förövaren, precis 
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som motionären beskriver. Det är en typ av ekonomiskt våld som är riktad för att fortsatt kunna kontrollera och 
skada kvinnans och barnens psykiska och fysiska mående. 

En bodelning mellan makar bör göras skyndsamt, men det finns idag inte någon lag som anger hur lång tid den 
ska ta eller som mest får ta. Distriktsstyrelsen anser att det bör finnas en tidsgräns för hur lång tid en bodelning 
får ta och att fördröja en påbörjad process till skada för den andra parten, och därmed också för barnen, får inte 
tillåtas. Domstolar och bodelningsförrättare bör ha ökade kunskaper om mäns våld mot kvinnor eftersom 
bodelningsprocesserna används som eftervåld och ekonomiskt våld.  

Distriktstyrelsen anser motionen besvarad på grund av det arbete som redan görs i frågan, vår riksdagsledamöter 
har redan i fjol motionerat i frågan och gör således redan de arbete som motionen önskar. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att anse motionen besvarad 

 

NR 31 "Motion om avgiftsfri vård för våldsoffer"  

(Behandlas i gemensamt med motion nr 32) 

Motionär: Lisabet Lindbäck 
Föredragande: Malin Svanholm 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna i Sundsvall och Västernorrland ska verka för att ta bort avgifterna för alla våldsutsatta 
patienter som uppsöker vård på akutmottagningarna i vår region. 

att Socialdemokraterna i Sundsvall och Västernorrland ska verka för att fler våldsoffer ska polisanmäla 
våldtäkter och misshandel med målet att våldet i vårt samhälle på sikt ska minska. 

 

Motion om avgiftsfri vård för våldsoffer 
Motionär: Lisabet Lindbäck 
 

Bakgrund: 

Idag måste våldsoffer, både män och kvinnor som utsatts för våld exempelvis i form av sexuella övergrepp och 
misshandel uppsöka någon av akutmottagningarna i vår region för att både undersöka och dokumentera 
skadorna och självklart också få vård och behandling för dem. Detta måste också göras av administrativa skäl 
för att dokumentera skadorna som underlag för en polisanmälan. Varje akutbesök kostar 500 kr i Region 
Västernorrland idag och denna summa måste våldsoffer idag betala i samband med den akuta undersökningen 
direkt efter att de blivit utsatta för ett våldsbrott. Det tycker jag att Socialdemokraterna i Sundsvall ska verka för 
att förändra, med målet att göra vården avgiftsfri för våldsoffren. 

Motivering: 

Att vården för våldsutsatta offer ska vara avgiftsfri ser jag som en självklarhet. Några kanske idag rent av väljer 
att inte uppsöka vård och göra en polisanmälan på grund av avgiften på 500 kr om det är så att de även är 
ekonomiskt utsatta. Jag ser det som ett sätt att främja jämställdheten i vårt samhälle, samt säkerställa att alla 
personer som blivit utsatta för fruktansvärda övergrepp ska ges en likvärdig möjlighet att få vård och hjälp samt 
anmäla brottet till polisen. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 
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    Att Socialdemokraterna i Sundsvall och Västernorrland ska verka för att ta bort avgifterna för alla våldsutsatta 
patienter som uppsöker vård på akutmottagningarna i vår region. 

    Att Socialdemokraterna i Sundsvall och Västernorrland ska verka för att fler våldsoffer ska polisanmäla 
våldtäkter och misshandel med målet att våldet i vårt samhälle på sikt ska minska. 

Lisabet Lindbäck 21-11-23 

Antogs av Sundsvalls AK-styrelsen 2022-01-10 

AK SVAR: 
Motionären belyser och lyfter en viktig fråga om avgifter i vården för personer utsatta för våld. Principen som 
bär sjukvården och dess avgiftshantering är att den ska vara lika, alla som besöker akuten eller någon annan 
vårdinrättning betalar samma summa utifrån vilken vårdnivå de besöker. Som motionären mycket riktigt 
uttrycker är det 500 kr för akutvård i Västernorrland. För att förhindra att vården blir en klassfråga för den med 
stort behov av vård finns därför också ett högkostnadsskydd som innebär att du betalar sammanlagt högst 1200 
kr för besök i öppenvård under en period av 12 månader. 

Likvärdighetsprincipen inom hälso- och sjukvård ska väga tungt för att undvika en ojämlikhet i vården, detta 
gäller även avgifter. Det som däremot skiljer våldsutsatta från andra personer som besöker vården är just den 
juridiska aspekten och att det är ett polisiärt ärende. Besöket är nödvändigt för att kunna samla bevis och därför 
bör likvärdighetsprincipen gällande avgifter frångås. 

Den andra att-satsen gäller arbetet för att fler våldsoffer ska polisanmäla våldtäkter och misshandel med målet 
om att våldet i samhället ska minska. Här förs ett aktivt arbete från både kommunalt och regionalt håll, även 
tillsammans med andra aktörer, men mer kan göras när vi arbetar tillsammans. 

Då motionens att-satser täcker både arbetarekommunen och distriktet behöver svaret delas upp i två delar, ett 
svar för den kommunala politiken och ett för den regionala. Gällande den första att-satsen är det en regional 
fråga att hantera, gällande den andra att-satsen så rör det både ett kommunalt och regionalt ansvar. Eftersom 
tidsfristen för motioner till Distriktskongressen 2022 redan löpt ut, kommer motionen behöva behandlas av 
nästa års kongress. 

Arbetarekommunens styrelse föreslår därför representantskapet följande: 
    att anta motionen som sin egen 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna i Sundsvall och Västernorrland ska verka för att ta bort avgifterna för alla våldsutsatta 
patienter som uppsöker vård på akutmottagningarna i vår region. 

att Socialdemokraterna i Sundsvall och Västernorrland ska verka för att fler våldsoffer ska polisanmäla 
våldtäkter och misshandel med målet att våldet i vårt samhälle på sikt ska minska. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 
(Motionernera 31-32 har likartade att-satser och och behandlas med gemensamt svar och kongressbehandling.) 

Distriktsstyrelen anser, precis som motionären, att plånbokens storlek inte ska vara avgörande om våldsutsatta 
personer söker vård eller inte. Snabb vård kan vara avgörande. .Distriktstyrelsen delar även Arbetarekommunen 
beskrivning av likvärdighetsprincipen inom hälso- och sjukvård och varför den i dessa fall kan frångås.Besöket 
kan vara nödvändigt för att kunna samla bevis för att styrka brott. 

Region Västernorrland har sen årsskiftet 22-23 slopat patientavgiften förundersökning vid misstänkt våldtäkt 
och uppdrag har delats ut för att fortsätta utredan vilka fler patientavgifter kopplat till våld som kan plockas 
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bort. Med det uppdrag som är uttdelat av våra politiker i regionen och med motionärens tydliga medskick anser 
därmed distriktstyrelsen att motionen är besvarad. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att anse motionen besvarad 

 

NR 32 "Avskaffa patientavgifter för våldsoffer" 

(Behandlas i gemensamt med motion nr 31) 

Motionär: Camila Camacho, Sundsvall 
Föredragande: Malin Svanholm 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna verkar för att avskaffa patientavgiften för offer av sexuella övergrepp 

att Socialdemokraterna verkar för att avskaffa patientavgiften för offer av misshandel 

att Socialdemokraterna Västernorrland antar motionen som sin egen och driver den vidare på partikongressen. 
 

Avskaffa patientavgifter för våldsoffer 
Motionär: Camila Camacho, Sundsvall 
 

Offer för misshandel och våldtäkt är i en särskilt utsatt position och att ta steget att åka till sjukhuset är  mer än 
många klarar av. Att testa efter graviditet och könssjukdomar kan vara avgörande för ens  framtida 
återhämtning. En undersökning kan även vara avgörande för en lyckad polisutredning och då anser jag det 
oacceptabelt och förnedrande att dessa offer ska belastas med patientavgifter.  

Låt oss avskaffa patientavgifter för våldsoffer så dessa kan känna att det inte finns några hinder för att gå till 
sjukvården och påbörja en polisutredning. Samhället ska ta emot dem med öppna armar. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    att Socialdemokraterna verkar för att avskaffa patientavgiften för offer av sexuella övergrepp 

    att Socialdemokraterna verkar för att avskaffa patientavgiften för offer av misshandel 

    att Socialdemokraterna Västernorrland antar motionen som sin egen och driver den vidare på 
partikongressen. 

SSU-distriktets svar: 

Distriktsstyrelsens Föredragande:  Caisa Johansson  

Vi tackar motionären för en viktig motion. Den som utsätts för sexuellt våld lämnas i en otrolig utsatt  situation, 
och det är viktigt att den svenska vården slipar ner sina trösklar för att uppsöka vård. Tillgången till vård vid 
sexuellt våld är en fråga om jämställdhet, den måste vara tillgänglig för alla  oavsett ekonomiska tillgångar. Det är 
viktigt att poängtera att våld sällan sker i endast en form, offer  för sexuellt våld blir ofta utsatt för andra typer av 
våld i sin vardag; fysiskt, psykiskt och ekonomisk  våld är lika viktigt att kartlägga och få stöd med. 
Distriktsstyrelsen anser därför att det är fullt rimligt  att avskaffa patientavgifterna för de som söker vård vid 
sexuella övergrepp.   

Vårdbehovet hos den som utsätts för sexuellt våld varierar från person till person.  Flera kommuner och 
regioner har därför tagit fram en gemensam handlingsplan för hur man ska  bemöta, prioritera och hantera 
människor som söker vård vid sexuellt våld. Det finns även  specialiserade verksamheter runt om i landet som 



68 (94) 

täcker olika delar av vårdförloppet, både de fysiska  undersökningarna och det psykiska stödet som kan behövas 
efteråt.   

Vårdbehovet hos offer för misshandel, däremot, är mycket svårare att kartlägga.  Där kan skadorna sträcka sig 
från ytliga sår och blödningar till stora trauman och frakturer. En del kan avstå från vård helt medan andra är i 
akut behov av det. Det kan också vara svårt att definiera vem som är ett brottsoffer av just misshandel, och inte 
andra grövre brott. Distriktsstyrelsen har därför svårt att  bifalla den nuvarande formuleringen av att-satsen.  

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårskonferensen:  

att bifalla att-sats 1  

att avslå att-sats 2 & 3 

 
AK SVAR: 
Motionären belyser och lyfter en viktig fråga om avgifter i vården för personer utsatta för våld. Principen som 
bär sjukvården och dess avgiftshantering är att den ska vara lika, alla som besöker akuten eller någon annan 
vårdinrättning betalar samma summa utifrån vilken vårdnivå de besöker. 

Likvärdighetsprincipen inom hälso- och sjukvård ska väga tungt för att undvika en ojämlikhet i vården, detta 
gäller även avgifter. Det som däremot skiljer våldsutsatta från andra personer som besöker vården är just den 
juridiska aspekten och att det är ett polisiärt ärende. Besöket är nödvändigt för att kunna samla bevis och därför 
bör likvärdighetsprincipen gällande avgifter frångås. 

Det kan vara svårt att identifiera offer för misshandel beroende på hur grovt brottet är, vilken typ av 
undersökning som behövs beroende på skador, fysisk och psykisk misshandel yttrar sig väldigt olika, en våldtäkt 
är ett mer avgränsat och precis form av övergrepp där det finns en tydlig undersökningsmetod som hälso- och 
sjukvården kan använda sig av. Det är ändå av värde att undersöka vad som går att göra inom området för 
misshandel. 

    att anta motionen som sin egen. 
    att sända motionen till Distriktskongressen 2023. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna verkar för att avskaffa patientavgiften för offer av sexuella övergrepp 

att Socialdemokraterna verkar för att avskaffa patientavgiften för offer av misshandel 

att Socialdemokraterna Västernorrland antar motionen som sin egen och driver den vidare på partikongressen. 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 
(Motionernera 31-32 har likartade att-satser och behandlas med gemensamt svar och kongressbehandling.) 

Distriktsstyrelen anser, precis som motionären, att plånbokens storlek inte ska vara avgörande om våldsutsatta 
personer söker vård eller inte. Snabb vård kan vara avgörande. .Distriktsstyrelsen delar även 
Arbetarekommunens beskrivning av likvärdighetsprincipen inom hälso- och sjukvård och varför den i dessa fall 
kan frångås.Besöket kan vara nödvändigt för att kunna samla bevis för att styrka brott. 

Region Västernorrland har sen årsskiftet 22-23 slopat patientavgiften förundersökning vid misstänkt våldtäkt 
och uppdrag har delats ut för att fortsätta utredan vilka fler patientavgifter kopplat till våld som kan plockas 
bort. Med det uppdrag som är uttdelat av våra politiker i regionen och med motionärens tydliga medskick anser 
därmed distriktstyrelsen att motionen är besvarad. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att anse motionen besvarad 
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NR 33 "Förbättringar i adoptionsprocesserna för alla barns bästa" 

(Behandlas gemensamt med motion nr 34) 

Motionär: Eva Nilsson, Sundsvall 
Föredragande: AnnaBelle Strömberg 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna Västernorrland i väntan på beslut om ett nationellt register bedriver utåtriktat 
påverkansarbete om ett nationellt register för godkända adoptivföräldrar. 

att Socialdemokraterna Västernorrland driver på att Sverige ska införa ett nationellt register för godkända 
adoptivföräldrar. 
 

Förbättringar i adoptionsprocesserna för alla barns bästa 
Motionär: Eva Nilsson, Sundsvall 
 

Vid beslut om adoption är det barnets bästa som ska sättas främst. En adoption innebär att barnet får en ny 
familj. Det är ett livsavgörande och definitivt beslut som innebär en total förändring av barnets livssituation 
oavsett om barnet adopteras från ett annat land eller inom Sveriges gränser. 

Inom Sveriges gränser adopteras enbart något hundratal barn varje år som inte redan har en anknytning till den 
vuxne. Oftast adopteras nämligen barn av en styvförälder eller annan släkting, dessa adoptioner utgör ca 64 
procent av alla adoptioner. 

Inte minst är det viktigt att barn som saknar en tidigare relation till sin adoptionsförälder/föräldrar får de allra 
bästa förutsättningar för sin framtid. Därför är det viktigt att alla resurser är lätt tillgängliga för myndigheter i 
samband med att ett barn behöver ett nytt hem. Här ställer tyvärr både ålderdomliga regler och bristfälliga 
system till med onödiga bekymmer. 

Idag sker en nödvändig och omfattande utredning av alla som vill adoptera. Den sker i individens hemkommun 
och syftar till att säkerställa barnets trygghet och rättighet. Den sker också genom internationella organisationer 
som Adoptionscentrum i enlighet med de krav som både Sverige och andra länder ställer inför en adoption. 

Men det finns en avgörande skillnad mellan de adoptioner som sker inom Sverige och de som sker från andra 
länder. Inom Sverige saknas helt samordning på den nationella nivån mellan olika kommuner. Uppgifterna som 
kommunen samlar in delas inte med andra kommuner. 
 
För kommunerna kan denna brist på samordning innebära problem när ett barn behöver en familj. Barnets 
hemkommun har endast kunskap om sina egna godkända adoptivföräldrar. Att adopterade placeras inom 
samma kommun kan vara problematiskt, till exempel då det finns en risk att de biologiska föräldrarnas 
sorg/problem blir tydliga när de kan möta sitt bortadopterade barn på stan. Men det finns ingen smidig lösning 
för att hitta en familj i en annan kommun, utan alla kommuner får försöka lösa detta på egen hand. 

Det samma gäller den som vill adoptera. Då får man på egen hand kontakta samtliga kommuner för att anmäla 
sitt intresse, och det kan behöva göras upprepade gånger om inget register finns där kommunen kan spara 
uppgifterna. 

De familjer som särskilt drabbas av bristen på nationell samordning är samkönade par. Idag är det bara ett fåtal 
länder som tillåter adoptioner till samkönade par. När då också möjligheten till adoption inom Sverige är så 
bristfälligt samordnad blir effekten tydlig, endast 3 procent av alla adoptioner som inte sker med en styvförälder 
sker till samkönade par (SCB 2017). Det är ca 5 barn om året, en orimligt låg siffra. 

Nu finns en möjlighet till lösning. Den nya myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFOF, har 
ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. De arbetar också för att internationella 
adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt, genom föreskrifter och råd till svenska 
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myndigheter och organisationer. Denna myndighet skulle vara utmärkt lämpad att ta ansvar för ett nytt 
nationellt adoptionsregister, där alla kommuner kan registrera de godkända adoptionsföräldrar som finns i deras 
kommun och där man också kan söka efter den bästa nya familjen till barnet som behöver adopteras.  Kanske 
kan det finnas en bättre lösning kring det praktiska, men ett nationellt register behövs. 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    att Socialdemokraterna Västernorrland i väntan på beslut om ett nationellt register bedriver utåtriktat 
påverkansarbete om ett nationellt register för godkända adoptivföräldrar. 

    att Socialdemokraterna Västernorrland driver på att Sverige ska införa ett nationellt register för godkända 
adoptivföräldrar. 

AK SVAR: 
Som motionären beskriver i motionen så finns det idag inget nationellt system för nationella adoptioner. Det 
innebär svårigheter både för de som vill adoptera och Socialtjänsten i varje kommun. Då allt är sammanfattat i 
”Nationell adoption Handbok för socialtjänsten” Publicerad www.socialstyrelsen.se, mars 2020 om hur och vad 
som gäller för nationella adoptioner så är det bara ett nationellt register som saknas. 

Med anledning av ovanstående föreslår Sundsvalls Arbetarekommuns styrelse representantskapet följande 
    att anta motionen som sin egen. 
    Att sända motionen till Distriktskongressen 2023 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna Västernorrland i väntan på beslut om ett nationellt register bedriver utåtriktat 
påverkansarbete om ett nationellt register för godkända adoptivföräldrar. 

att Socialdemokraterna Västernorrland driver på att Sverige ska införa ett nationellt register för godkända 
adoptivföräldrar. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

(Motionerna 33 och 34 är identiska och har ett gemensamt svar, samt behandlas gemensamt av kongressen) 

Distriktsstyrelsen delar motionärens förslag på att i väntar på att Sveriges regering ska kartlägga och analysera 
hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges adoptionsverksamhet fungerar, driva på för att hitta en 
lösning på nationell samordning för godkända adoptivföräldrar. I slutet på oktober 2021 tillsattes utredningen 
som ska redovisas senast den 7 november 2023. 

Det finns ett stort behov av att få klarhet i hur system och processer har fungerat, vilka effekter systemet har 
haft och vilket ansvar staten och andra berörda aktörer har haft. När barn adopteras ska det gå till på ett säkert 
sätt. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen bifalla motionen 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen: “att Socialdemokraterna Västernorrland i väntan på beslut om ett nationellt register 
bedriver utåtriktat påverkansarbete om ett nationellt register för godkända adoptivföräldrar.” och “att 
Socialdemokraterna Västernorrland driver på att Sverige ska införa ett nationellt register för godkända 
adoptivföräldrar.” 
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NR 34 "Förbättringar i adoptionsprocesserna för alla barns bästa" 

(Behandlas gemensamt med motion nr 33) 

Motionär: Eva Nilsson 
Föredragande: AnnaBelle Strömberg 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna Västernorrland i väntan på beslut om ett nationellt register bedriver utåtriktat 
påverkansarbete om ett nationellt register för godkända adoptivföräldrar. 

att Socialdemokraterna Västernorrland driver på att Sverige ska införa ett nationellt register för godkända 
adoptivföräldrar. 
 

Förbättringar i adoptionsprocesserna för alla barns bästa 

Motionär: Eva Nilsson 

Vid beslut om adoption är det barnets bästa som ska sättas främst. En adoption innebär att barnet får en ny 
familj. Det är ett livsavgörande och definitivt beslut som innebär en total förändring av barnets livssituation 
oavsett om barnet adopteras från ett annat land eller inom Sveriges gränser. 

Inom Sveriges gränser adopteras enbart något hundratal barn varje år som inte redan har en anknytning till den 
vuxne. Oftast adopteras nämligen barn av en styvförälder eller annan släkting, dessa adoptioner utgör ca 64 
procent av alla adoptioner. 

Inte minst är det viktigt att barn som saknar en tidigare relation till sin adoptionsförälder/föräldrar får de allra 
bästa förutsättningar för sin framtid. Därför är det viktigt att alla resurser är lätt tillgängliga för myndigheter i 
samband med att ett barn behöver ett nytt hem. Här ställer tyvärr både ålderdomliga regler och bristfälliga 
system till med onödiga bekymmer. 

Idag sker en nödvändig och omfattande utredning av alla som vill adoptera. Den sker i individens hemkommun 
och syftar till att säkerställa barnets trygghet och rättighet. Den sker också genom internationella organisationer 
som Adoptionscentrum i enlighet med de krav som både Sverige och andra länder ställer inför en adoption. 

Men det finns en avgörande skillnad mellan de adoptioner som sker inom Sverige och de som sker från andra 
länder. Inom Sverige saknas helt samordning på den nationella nivån mellan olika kommuner. Uppgifterna som 
kommunen samlar in delas inte med andra kommuner. 
 
För kommunerna kan denna brist på samordning innebära problem när ett barn behöver en familj. Barnets 
hemkommun har endast kunskap om sina egna godkända adoptivföräldrar. Att adopterade placeras inom 
samma kommun kan vara problematiskt, till exempel då det finns en risk att de biologiska föräldrarnas 
sorg/problem blir tydliga när de kan möta sitt bortadopterade barn på stan. Men det finns ingen smidig lösning 
för att hitta en familj i en annan kommun, utan alla kommuner får försöka lösa detta på egen hand. 

Det samma gäller den som vill adoptera. Då får man på egen hand kontakta samtliga kommuner för att anmäla 
sitt intresse, och det kan behöva göras upprepade gånger om inget register finns där kommunen kan spara 
uppgifterna. 

De familjer som särskilt drabbas av bristen på nationell samordning är samkönade par. Idag är det bara ett fåtal 
länder som tillåter adoptioner till samkönade par. När då också möjligheten till adoption inom Sverige är så 
bristfälligt samordnad blir effekten tydlig, endast 3 procent av alla adoptioner som inte sker med en styvförälder 
sker till samkönade par (SCB 2017). Det är ca 5 barn om året, en orimligt låg siffra. 

Nu finns en möjlighet till lösning. Den nya myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFOF, har 
ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. De arbetar också för att internationella 
adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt, genom föreskrifter och råd till svenska 
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myndigheter och organisationer. Denna myndighet skulle vara utmärkt lämpad att ta ansvar för ett nytt 
nationellt adoptionsregister, där alla kommuner kan registrera de godkända adoptionsföräldrar som finns i deras 
kommun och där man också kan söka efter den bästa nya familjen till barnet som behöver adopteras.  Kanske 
kan det finnas en bättre lösning kring det praktiska, men ett nationellt register behövs. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna Västernorrland i väntan på beslut om ett nationellt register bedriver utåtriktat 
påverkansarbete om ett nationellt register för godkända adoptivföräldrar 

att Socialdemokraterna Västernorrland driver på att Sverige ska införa ett nationellt register för godkända 
adoptivföräldrar 

att Socialdemokraterna Härnösand antar motionen som sin egen och lämnar in den till Socialdemokraterna 
Västernorrlands årskongress 

Eva Nilsson 

AK SVAR 

Motionären yrkar att Socialdemokraterna Västernorrland aktivt ska bedriva ett påverkansarbete för införandet av 
ett nationellt register över godkända adoptivföräldrar som vill adoptera svenska barn. 

I styrelsens svar ställer vi oss frågan; Varför ska det finnas ett nationellt register? Är det för barnets bästa? Hur 
stort är problemet? Om vi ser till antalet adoptioner av nyfödda är det bara ca 20 st per år. 

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna 
rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Svensk lagstiftning lägger fast att barn inte ska skiljas från 
sina föräldrar, utom när det är absolut nödvändigt för barnets bästa. Barn som av olika anledningar inte kan bo 
kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem. Vid adoption ska 
staten säkerställa att största vikt ges till vad som bedöms vara barnets bästa. 

Barn har också, så långt det är möjligt, rätt att få veta vilka dess föräldrar är och ha kontakt med sitt biologiska 
ursprung. 

Socialstyrelsen och andra rådgivande statliga myndigheter utgår från barnets rättigheter i sin handledning till 
kommunernas socialförvaltning. 

Motionen andas att finns det brister i tillgången av bra adoptivfamiljer. Men vet vi att det? Kan det vara så illa att 
barn bollas mellan flera familjehem i brist på lämplig adoptionsfamilj? Detta är stora och viktiga frågor för staten 
att utreda och bedöma genom sin myndighetsutövning.  

I motionens brödtext påtalas att kommuner inte samarbetar över kommungränserna när de letar lämplig 
adoptivfamilj till ett barn. Detta framstår som en subjektiv bedömning snarare än ett faktaunderlag. Det finns 
inget i nuvarande lagstiftning som hindrar kommunernas familjehemssekreterare att samarbeta över 
kommungränserna för att hitta lämpliga adoptivföräldrar i ett aktuellt adoptionsärende.  

En samordnad familjehemsrekrytering sker redan idag i Västernorrland med kontinuerlig utbildning och 
handledning till familjehemmen. Även vid planerade adoptioner av nyfödda inleds utredningen med en tillfällig 
familjehemsplacering där tillgången till denna familjehemssamverkan är ett kvalitetsmärke. 

I Socialstyrelsens handledning vid adoptionsutredning står det på sid 126:  ”Samarbete mellan 
socialtjänst/familjerätt i olika kommuner kan underlätta sökandet efter lämpliga adoptivföräldrar.” 

Noteras bör att största delen av svenska adoptioner sker i familjehem där barnet redan vistats sedan en längre 
tid. Det viktigaste för barnets bästa är det finns en stark anknytning med kontinuitet till de vuxna som ska ta 
hand om barnet.  Samarbetet över kommungränserna är mycket viktigt men det är inte belagt hur mycket 
samarbetet skulle gynnas av ett nationellt adoptionsregister. 
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Ett argument som talar mot ett nationellt adoptionsregister är att det riskerar leda till diskriminering och stigma. 
Många adoptivföräldrar kommer från olika delar av världen och kan ha olika bakgrunder och identiteter och 
kulturbakgrund.  Att ha sina personuppgifter och sin familjesituation lagrad i ett offentligt register innebär en 
risk att informationen kommer i fel händer och kan missbrukas. 

Vi vet idag inte om ett nationellt adoptionsregister på något sätt skulle stärka barnens rättigheter. Vår 
bedömning är att barnets rätt att veta sitt eget ursprung redan är väl tillgodosett med dagens lagstiftning och 
genom nationellt myndighetsstöd.  

Den nya myndigheten MFOF som har ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning har 
påbörjat en statlig utredning om större rättssäkerhet vid internationella adoptioner. 

Vi ser fram emot resultatet av den kommande utredningen samt den pågående utredningen som är kopplat till 
Lex lilla hjärtat.  Justitiedepartementet (Dir. 2021:70) . Där behandlas lagförslag om förutsättningarna för 
vårdnadsöverflyttning och adoption som ska tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till trygghet och stabilitet 

Härnösands arbetarekommun beslutar att bifalla motionen och sända motionen vidare till socialdemokraterna 
Västernorrlands distriktskongress 2023 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna Västernorrland i väntan på beslut om ett nationellt register bedriver utåtriktat 
påverkansarbete om ett nationellt register för godkända adoptivföräldrar. 

att Socialdemokraterna Västernorrland driver på att Sverige ska införa ett nationellt register för godkända 
adoptivföräldrar. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

(Motionerna 33 och 34 är identiska och har ett gemensamt svar, samt behandlas gemensamt av kongressen) 

Distriktsstyrelsen delar motionärens förslag på att i väntar på att Sveriges regering ska kartlägga och analysera 
hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges adoptionsverksamhet fungerar, driva på för att hitta en 
lösning på nationell samordning för godkända adoptivföräldrar. I slutet på oktober 2021 tillsattes utredningen 
som ska redovisas senast den 7 november 2023. 

Det finns ett stort behov av att få klarhet i hur system och processer har fungerat, vilka effekter systemet har 
haft och vilket ansvar staten och andra berörda aktörer har haft. När barn adopteras ska det gå till på ett säkert 
sätt. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen bifalla motionen 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen: “att Socialdemokraterna Västernorrland i väntan på beslut om ett nationellt register 
bedriver utåtriktat påverkansarbete om ett nationellt register för godkända adoptivföräldrar.” och “att 
Socialdemokraterna Västernorrland driver på att Sverige ska införa ett nationellt register för godkända 
adoptivföräldrar.” 
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NR 35 "Utmana det hetronormativa samhället" 

(Behandlas gemensamt med motion nr 36) 

Motionär: Benjamin Kjerp 
Föredragande: AnnaBelle Strömberg 
Motionens att-satser: 

att socialdemokraterna ska jobba långsiktigt för att få alla skolor i Västernorrlands kommuner att jobba med 
normerna och med normkritik.  

att man i det långsiktiga arbetet samverkar med samhällsgrupper som har kunskaper om normer och 
minoritetsgrupper.  

att Socialdemokraterna Västernorrland driver förslag som leder till att föreningar uppmanas att arbeta med 
normkritik och hbtqi+frågor.  

 

Utmana det hetronormativa samhället 
Motionär: Benjamin Kjerp 
 

Trots att vi nu nått 2020-talet så finns det fortfarande normer i samhället som leder till att individer hamnar i 
minoritetsgrupper. Det skapar ett utanförskap som påverkar individers liv negativt. Det kan leda till frånvaro 
från arbetslivet, psykisk ohälsa och även ökande antal suicid (självmord). Så ska det inte behöva vara. 

Vi kan bidra till en förändring genom att varje dag arbeta normkritiskt i skolor och förskolor i kommunen, att 
stötta föreningslivet för att jobba med frågorna och även arbetsplatser. Att lyfta och möta olika perspektiv och 
frågor tror vi skulle kunna skapa en förändring för människor och leda till att alla känner att de få höra till. 

Idag följer många föreningar RF-SISUs riktlinjer, men det räcker inte till för att nå bra resultat. Vi tror att det 
behövs andra organisationer som hjälper till, som till exempel RFSL. 

Motionär: Benjamin Kjerp Ånge Arbetarekommun 

AK SVAR 

Ånge arbetarekommuns repskap beslutade den 8 december att avslå motionens andra att-sats, anta att-satser 1,3 
och 4 och sända motionen som sin egen.  

Andra att-satsens "samverkar med samhällsgrupper som har kunskaper om normer och minoritetsgrupper" 
avslås med motiveringen att det är i samverkan med personer utbildade i dessa frågor som samverkan ska ske.  

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att socialdemokraterna ska jobba långsiktigt för att få alla skolor i Västernorrlands kommuner att jobba med 
normerna och med normkritik.  

Att man i det långsiktiga arbetet samverkar med samhällsgrupper som har kunskaper om normer och 
minoritetsgrupper.  

Att Socialdemokraterna Västernorrland driver förslag som leder till att föreningar uppmanas att arbeta med 
normkritik och hbtqi+frågor.  

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

(Motion 35 och 36 är likalydande och har därför ett gemensamt svar, samt gemensam kongressbehandling.) 

Vi vill börja med att tacka motionärerna för ett mycket angeläget ämne. 



75 (94) 

Med den högerkonservativa regeringen och med Sverigedemokraterna som samarbetspartner, har vi kunnat ta 
del av vad som hänt i Sölvesborg där offentliganställda är rädd att inte kunna utföra sitt arbete utifrån yrkesetiska 
principer. Sverigedemokraterna I Norrköping polisanmälde stadsmuseet en utställning pga. av bilder. Vi har 
också kunnat ta del av att populära sagostunder på bibliotek stoppas. Hatet, hotet och diskriminering mot hbtq-
personer finns fortfarande i våra skolor, på arbetsplatser och under fritiden. Klimatet har hårdnat och den 
psykiska ohälsan breder ut sig. 

Fritiden är betydelsefull för unga och det är viktigt att det finns trygga mötesplatser. 

Många unga hbtq-personer utsätts för diskriminering, våld och trakasserier och vågar eller kan inte vara öppna 
med sin läggning eller könsidentitet, något som kan leda till psykisk ohälsa eller undvikande beteenden, dvs. man 
deltar inte i sammanhang där man riskerar utsatthet. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta bifalla motionen 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen “att socialdemokraterna ska jobba långsiktigt för att få alla skolor i Västernorrlands 
kommuner att jobba med normerna och med normkritik.”, “att man i det långsiktiga arbetet samverkar med 
samhällsgrupper som har kunskaper om normer och minoritetsgrupper.” och “att Socialdemokraterna 
Västernorrland driver förslag som leder till att föreningar uppmanas att arbeta med normkritik och 
hbtqi+frågor.” 

 

NR 36 "Utmana det hetronormativa samhället" 

(Behandlas gemensamt med motion nr 35) 

Motionär: Eva Nilsson, Sundsvall 
Föredragande: AnnaBelle Strömberg 
Motionens att-satser: 

att socialdemokraterna ska jobba långsiktigt för att få alla skolor i Västernorrlands kommuner att jobba med 
normerna och med normkritik. 

att man i det långsiktiga arbetet samverkar med samhällsgrupper som har kunskaper om normer och 
minoritetsgrupper. 

att Socialdemokraterna Västernorrland driver förslag som leder till att föreningar uppmanas att arbeta med 
normkritik och hbtqi+frågor. 
 

Utmana det hetronormativa samhället 
Motionär: Eva Nilsson, Sundsvall 
 

Trots att vi nu nått 2020-talet så finns det fortfarande normer i samhället som leder till att individer hamnar i 
minoritetsgrupper. Det skapar ett utanförskap som påverkar individers liv negativt. Det kan leda till frånvaro 
från arbetslivet, psykisk ohälsa och även ökande antal suicid (självmord). Så ska det inte behöva vara. 

Vi kan bidra till en förändring genom att varje dag arbeta normkritiskt i skolor och förskolor i kommunen, att 
stötta föreningslivet för att jobba med frågorna och även arbetsplatser. Att lyfta och möta olika perspektiv och 
frågor tror vi skulle kunna skapa en förändring för människor och leda till att alla känner att de få höra till. 

Idag följer många föreningar RF-SISUs riktlinjer, men det räcker inte till för att nå bra resultat. Vi tror att det 
behövs andra organisationer och samhällsgrupper som hjälper till, som till exempel RFSL, Transammans, 
Drakar och dragqueens. 
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Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

Att socialdemokraterna ska jobba långsiktigt för att få alla skolor i Västernorrlands kommuner att jobba med 
normerna och med normkritik. 

Att man i det långsiktiga arbetet samverkar med samhällsgrupper som har kunskaper om normer och 
minoritetsgrupper. 

Att Socialdemokraterna Västernorrland driver förslag som leder till att föreningar uppmanas att arbeta med 
normkritik och hbtqi+frågor. 

AK SVAR 

Motionen tar upp hur man kan förhindra att rådande hetronormativa samhällsnormer leder till utanförskap och 
andra negativa konsekvenser för minoritetsgrupper som ex. svårigheter i arbetslivet eller bristande psykisk hälsa. 

En förändring kan ske genom att vi gemensamt arbetar normkritiskt för att lyfta och möta olika perspektiv i 
skolor och förskolor, i föreningslivet och på arbetsplatserna. I detta arbete behövs också  samverkan med flera 
samhällsgrupper och organisationer. 

Arbetarkommunen beslutar 

 att motionen bifalles och antar den som sin egen 

att motionen lämnas vidare till distriktskongressen 2023 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att socialdemokraterna ska jobba långsiktigt för att få alla skolor i Västernorrlands kommuner att jobba med 
normerna och med normkritik. 

att man i det långsiktiga arbetet samverkar med samhällsgrupper som har kunskaper om normer och 
minoritetsgrupper. 

att Socialdemokraterna Västernorrland driver förslag som leder till att föreningar uppmanas att arbeta med 
normkritik och hbtqi+frågor. 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 

(Motion 35 och 36 är likalydande och har därför ett gemensamt svar, samt gemensam kongressbehandling.) 

Vi vill börja med att tacka motionärerna för ett mycket angeläget ämne. 

Med den högerkonservativa regeringen och med Sverigedemokraterna som samarbetspartner, har vi kunnat ta 
del av vad som hänt i Sölvesborg där offentliganställda är rädd att inte kunna utföra sitt arbete utifrån yrkesetiska 
principer. Sverigedemokraterna I Norrköping polisanmälde stadsmuseet en utställning pga. av bilder. Vi har 
också kunnat ta del av att populära sagostunder på bibliotek stoppas. Hatet, hotet och diskriminering mot hbtq-
personer finns fortfarande i våra skolor, på arbetsplatser och under fritiden. Klimatet har hårdnat och den 
psykiska ohälsan breder ut sig. 

Fritiden är betydelsefull för unga och det är viktigt att det finns trygga mötesplatser. 

Många unga hbtq-personer utsätts för diskriminering, våld och trakasserier och vågar eller kan inte vara öppna 
med sin läggning eller könsidentitet, något som kan leda till psykisk ohälsa eller undvikande beteenden, dvs. man 
deltar inte i sammanhang där man riskerar utsatthet. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta bifalla motionen. 
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen “att socialdemokraterna ska jobba långsiktigt för att få alla skolor i Västernorrlands 
kommuner att jobba med normerna och med normkritik.”, “att man i det långsiktiga arbetet samverkar med 
samhällsgrupper som har kunskaper om normer och minoritetsgrupper.” och “att Socialdemokraterna 
Västernorrland driver förslag som leder till att föreningar uppmanas att arbeta med normkritik och 
hbtqi+frågor.” 

 

NR 37 "Stimulera byggnation av skyddsrum" 
Motionär: August Lundin 
Föredragande: Jan Filipsson 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna verkar för att nya skyddsrum ska tillåtas byggas och att ersättning ska betalas ut till den 
fastighetsägare som gör detta 

att Socialdemokraterna verkar för en gynnsammare ersättning till den fastighetsägare som renoverar befintligt 
skyddsrum 
 

Stimulera byggnation av skyddsrum 
Motionär: August Lundin 
 

Efter Berlinmurens fall betedde sig många som om vi avslutat en lång bok, film eller ett spel. Med Sovjets fall 
fanns inte längre någon huvudmotståndare till västvärlden. Den enda utveckling som verkade möjlig var att 
världen skulle bli fredligare och mer demokratisk. Ryssland, Kina och Mellanöstern skulle sakta men säkert bli 
del av den öppna världen. Därför var det logiskt för många länder att sälja bort de stora lagren de hållit under 
kalla kriget, rusta ner sin försvarsförmåga och prioritera ned civilförsvaret. Så till den grad att M-ledaren 
Reinfeldt kallade Försvarsmakten för ett särintresse under sin tid som statsminister.  

Alla vet vad som hände sen. Även om mycket blir bättre i världen är historien ingen avslutad berättelse. 
Diktatorer i Ryssland, Kina och Mellanöstern skramlar fortfarande med vapnen. De hotar tryggheten både för 
grannländer och stater längre bort. Kärnvapen, gasledningar och hackerattacker används för att pressa fredliga 
regeringar.  

Det är en tragisk utveckling för alla oss demokrater och fredskämpar. Socialdemokratin har långa anor av 
ihärdigt nedrustningsarbete. Även i modern tid behövs vi för att kyla ned konflikter. Det sista världen behöver 
är hejdlös kapprustning som den vi såg mellan USA och Sovjet. Samtidigt behövs socialdemokratins 
verklighetsförankring. Under kalla kriget kunde vi både driva nedrustning i hela världen och ständigt stärka 
svenska folkets skydd mot potentiella angripare. Med oss vid rodret har vi återigen sett över svensk 
försvarsförmåga och beredskap. Decennier av nedprioriteringar har skapat stora hål som aldrig uppstått om 
investeringar gjorts kontinuerligt. Det syns i bristen på lagerhållning av mat, medicin och ved. Det syns i 
infrastrukturen som inte alls anpassat till risken för kriser och krig.  

Ett sätt det syns ute i byar och kvarter är bristen på dugliga skyddsrum. MSB bedömde häromåret att det 
krävdes 50 000 nya skyddsrumsplatser de närmsta tio åren. Det var för övrigt innan Putin avslöjade precis hur 
långt han är redo att gå för att knäcka ett annat land. Enligt lag ska varje skyddsrum kunna stå till förfogande 
inom 48 timmar. Det är ofta inget problem att bära ut de cyklar och möbler som ofta förvaras i skyddsrum. 
Problemet är i stället att skyddsrumsskyltarna ofta sattes upp på 80-talet. De flesta skyddsrum är i gott skick än 
idag men det går inte att säga om alla. Vissa skyddsrum är idag renoverade med material som inte är tillåtna (ex. 
kakelväggar eller olika typer av mattor på golvet) och kan därför vara särskilt svåra att hinna iordningsställa vid 
behov. Därtill tillkommer faktumet att skyddsrummen är byggda för 80-talets krigföring. Det är inte otänkbart 
att regelverket för skyddsrum kommer vara i behov av en uppdatering inom överskådlig framtid.  
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Med den ökande medvetenheten kring beredskap är det alltså sannolikt att många av de fastighetsägare som 
förfogar över våra skyddsrum kommer behöva renovera sina utrymmen för att möta moderna krav. Vid sidan av 
detta behöver dessutom de 40-åriga skyddsrummen kompletteras med nybyggda skyddsrum. Det ligger i 
allmänhetens intresse att dessa skyddsrum renoveras och byggs. Men det finns en risk att andra intressen kan 
hindra detta. Det är inte gratis att renovera eller bygga nytt. Särskilt i ekonomiskt oroliga tider lär fastighetsägare 
hålla hårt i slantarna. Se bara på hur bolag som i flera år tjänat storkovan på att äga fastigheter i tider av låga 
räntor och energipriser plötsligt kräver 10 % höjning av hyresnivån. De nödvändigt höga kraven på skyddsrum 
gör också att de inte kan användas till vad som helst i fredstid, vilket kan avskräcka fastighetsägare som 
exempelvis vill maximera hur många kvadratmeter de kan hyra ut. I detta läge är det viktigt för allmänheten att 
renoveringar och nybyggnationer sker trots fastighetsägarnas ekonomiska intressen.  

Socialdemokratin har till och med turen att vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt. På 80-talet stimulerade vi 
fram många av de skyddsrum vi har att tillgå idag. Tanken var att om folk själva byggde skyddsrum skulle de 
finnas utspridda i områden där folk också bodde, gick i skolan och jobbade. Det underlättar både för folk att 
hinna till skyddsrummet i tid och möjligheten att underhålla skyddsrummet. En kåk mitt ute i skogen som ingen 
någonsin besöker blir snart ett ruckel. Ett utrymme som regelbundet används som cykelförråd eller möteslokal 
blir bättre omhändertaget. Därför erbjöd staten delvis finansiering till den som ville bygga ett skyddsrum. 
Självklart såg folk möjligheten att bekosta garage, cykelförråd och möteslokaler. En vinst för både medborgare 
och stat.  

Här kan man invända att vi redan har beslut på att betala ut ersättning till den som bygger och underhåller 
skyddsrum. Det fastslås i sjätte kapitlet av Lagen om skyddsrum (2006:545). Problemet är att inga nya 
skyddsrum har byggts sen 2002. Därför betalas heller ingen ersättning ut. I november 2022 är det tänkt att en 
utredning ska presenteras kring situationen med skyddsrummen. Dessutom är översynen av befintliga 
skyddsrum kraftigt begränsad av vad för medel som avsätts åt ansvarig myndighet. Av Sveriges 64 000 
skyddsrum undersöks bara 4000 per år. Du kan alltså räkna med att ditt lokala skyddsrum på sin höjd undersöks 
vart sextonde år. Kunskapen är ofta låg kring hur skyddsrum ska underhållas, särskilt i fastigheter som ofta byter 
ägare. Under en 16-årsperiod hinner många skador uppstå i utrymmen som inte omhändertas rätt. En 
gynnsammare ersättning kan motivera fastighetsägare att beställa en statusbesiktning av en skyddsrumskunnig. 
På så vis kan fler skyddsrum besiktas i närtid och nödvändiga renoveringar göras nu i stället för för sent. Det 
handlar inte om att tumma på lagkravet att fastighetsägaren ska ha skött skyddsrummet. Fastighetsägare ska inte 
kunna slänga sig med otillåtna ingrepp, försumlighet och eftersatt renovering hur som helst. I stället handlar det 
om att göra det mer gynnsamt för fastighetsägare att faktiskt göra renoveringar när de behövs i stället för att 
hålla hårt i slantarna.  

Med skyddsrumsersättningen på 80-talet som förebild kan vi skapa incitament för dagens fastighetsägare att fylla 
dagens behov av dugliga skyddsrumsplatser. Ersättning till de fastighetsägare som vill bygga nya, fräscha 
skyddsrum svarar mot MSB:s krav på 50 000 nya skyddsrumsplatser. Nya garage, cykelförråd och möteslokaler 
kan därmed prydas med skyddsrumsskyltar. Samtidigt garanterar gynnsammare renoveringsersättning till ägare 
av befintliga skyddsrum att fler skyddsrumsplatser underhålls de närmsta åren. Det ligger i allmänhetens intresse 
snarare än att fastighetsägare struntar i behoven ännu fler år. 

Allt som allt leder till att Sverige stärker sin beredskap för kriser och krig. Politiken tar ansvar för att garantera 
det skyddet åt varje medborgare. Så kan skyddsrummen fortsätta vara en viktig del av svensk försvarsförmåga, 
med förhoppningen att de aldrig används som annat än garage, cykelförråd och möteslokaler.  

Med anledning av ovanstående yrkar jag därför: 

    att Socialdemokraterna verkar för att nya skyddsrum ska tillåtas byggas och att ersättning ska betalas ut till den 
fastighetsägare som gör detta 

    att Socialdemokraterna verkar för en gynnsammare ersättning till den fastighetsägare som renoverar befintligt 
skyddsrum 

AK SVAR: 
Det är enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, inte aktuellt att ställa i ordning skyddsrum 
nu. Det är något som sker först ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Skyddsrum är bara ett av flera 
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sätt att skydda befolkningen vid fara under höjd beredskap, andra är till exempel utrymning. Det finns också 
andra möjligheter att söka skydd, till exempel i förstärkta byggnader, i en källare, tunnel eller tunnelbanestation. 

Idag finns det lagstöd om bestämmelser om hur skyddsrum skall byggas, utrustas och underhållas. I lagen finns 
det också bestämmelser om ersättning. Ersättning lämnas dock inte för åtgärder som har föranletts av att ägaren 
eftersatt underhållet av skyddsrummet, gjort otillåtna ingrepp i det eller på annat sätt varit försumlig. i dagsläget, 
något bidrag som man kan söka för självrådiga byggåtgärder som omfattar skyddsrummen. Däremot kan 
ersättning ges för underhåll som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, begär i ett föreläggande 
till exempel i samband med tillsyn eller skyddsrumskontroll. I Samband med byggåtgärder som direkt eller 
indirekt påverkar skyddsrumsfunktionen ska en certifierad sakkunnig anlitas. Till att börja med behöver man 
bedöma hur åtgärderna påverkar skyddsrummet, sedan ska projektering och byggprocess ske enligt givna regler 
och instruktioner. Oroliga tider i världen har gjort att vi behöver öka tryggheten och vi behöver skapa bättre 
förutsättningar för samhället att hantera kriser. Det är därför ett bra förslag att öka incitamentet för nya 
skyddsrum och förenklade regler och gynnsammare ersättning för renovering. Arbetarkommuns styrelse yrkar 
på att motionen antas som vår egen. 

Arbetarekommunens styrelse föreslår därför med stöd av ovanstående 
Att representantskapet antar motionen som sin egen 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna verkar för att nya skyddsrum ska tillåtas byggas och att ersättning ska betalas ut till den 
fastighetsägare som gör detta 

att Socialdemokraterna verkar för en gynnsammare ersättning till den fastighetsägare som renoverar befintligt 
skyddsrum 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Ifrån den statliga utredningen SOU 2022:57 

Utredningens uppdrag har sin bakgrund i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde, vilket 
föranlett en återuppbyggnad av det civila försvaret. Utredningens uppdrag har bestått i att lämna förslag till hur 
ett modernt och väl anpassat fysiskt skydd för civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på 
svenskt territorium bör vara utformat. Uppdraget har omfattat tre sakområden som enligt utredningens direktiv 
är starkt förbundna med varandra; skyddsrum, utrymning och inkvartering samt behovet av en stödorganisation, 
som under ledning av en myndighet eller annat offentligt organ kan genomföra insatser exempelvis inför eller i 
samband med användning av skyddsrum och vid utrymning och inkvartering. 

Utredningen har konstaterat att det finns ett behov av att en viss kontinuerlig nyproduktion av skyddsrum 
återupptas. Tillgången till skyddsrum som en del av skyddet för civilbefolkningen är ytterst ett statligt ansvar. 
Staten bör därför, liksom tidigare, stå för merkostnaderna för att bygga nya skyddsrum. Utredningen gör 
bedömningen att MSB inom ramen för skyddsrumsplaneringen ska bedöma och besluta om behovet av nya 
skyddsrum. MSB ska även fortsatt besluta i enskilda fall om att skyddsrum ska byggas, både i samband med 
andra byggåtgärder som kräver bygglov och utan sådant samband, i befintliga byggnader och anläggningar. 
Enligt utredningens bedömning är tillgången till skyddsrum god. Skyddet ska dessutom kompletteras med ett 
system med andra skyddade utrymmen. Utredningens bedömning är därför att det bör byggas 2 500–5 000 nya 
skyddsrumsplatser per år (mellan 25–50 nya skyddsrum). De nya skyddsrummen bör företrädesvis byggas i 
flerbostadshus och andra större byggnader i vilka många människor ska arbeta eller vistas, såsom byggnader för 
offentlig verksamhet, eller byggnader med en större bostadsyta eller bruttoarea. Utredningen föreslår att MSB 
ska få meddela föreskrifter om den s.k. underrättelseskyldigheten och genom det kunna avgränsa vilka 
byggnader och anläggningar som kan komma att omfattas av nybyggnation av skyddsrum. I dessa fall ska ett 
bevis om besked i fråga om skyddsrum inhämtas och, förutom att vara en förutsättning för startbesked, även 
vara en del av ansökan om bygglov enligt plan- och bygglagen. MSB ska även fort- Sammanfattning SOU 
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2022:57 24 sättningsvis ansvara för beslut om ersättning till den som ska bygga och utrusta ett skyddsrum samt 
få meddela närmare föreskrifter om rätten till ersättning och ersättningens storlek. 

Utredningen lämnar också förslag till en ny lag om skyddsrum och skyddade utrymmen. Lagen bygger i många 
delar på den tidigare regleringen om skyddsrum men har kompletterats med en del nya bestämmelser som 
reglerar ansvaret för olika frågor. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning och föreslår därför distriktskongressen att bifalla motionen. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen: “att Socialdemokraterna verkar för att nya skyddsrum ska tillåtas byggas och att ersättning 
ska betalas ut till den fastighetsägare som gör detta” och “att Socialdemokraterna verkar för en gynnsammare 
ersättning till den fastighetsägare som renoverar befintligt skyddsrum” 

 

NR 38 "Säkra Sveriges försvarsförmåga" 
Motionär: Ludvig Lind, Sundsvall 
Föredragande: Jan Filipsson 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna verkar för att krigsplacera fler civilpliktiga och anställa fler i civilförsvaret 

att Socialdemokraterna verkar för att utöka samhällets lagerhållning av förnödenheter som matvaror, bränsle 
och uppvärmning av hem 

att Socialdemokraterna verkar för att säkra och bygga ut våra reservsystem för infrastruktur som transport, 
kommunikation, el, vatten, värme och bränsle 

att Socialdemokraterna verkar för att tillsätta en utredning som syftar till att ta fram en handlingsplan för hur vi 
kan skydda vår moderna teknik från cyberattacker, informationshämtning och sabotage 

att Socialdemokraterna verkar för att stärka försvarets förmåga att föra telekrig 

att Socialdemokraterna Västernorrland antar motionen som sin egen och driver den vidare på partikongressen. 

 

Säkra Sveriges försvarsförmåga 
Motionär: Ludvig Lind, Sundsvall 
 

Sverige har under 90- och 2000-talet sett ett kraftigt förfall av försvaret. Vi gick från att 1964 ha världens största 
flygvapen och förmågan att mobilisera 800 000 man till att 2009 kunna mobilisera 41 000 soldater. Under den 
socialdemokratiskt ledda regeringen har vi återigen börjat öka vår försvarsförmåga genom återinförandet av 
värnplikten och ökade satsningar i budgeten, vilket har varit positivt för samhället. 

Med Rysslands invasion av Ukraina och deras hot mot den svenska suveräniteten är ett utökat försvar mer 
aktuellt än det varit sedan Berlinmurens fall, men stridsförmåga är inte allt. I de krig som Ryssland fört ser vi att 
de använder sig av metoder som desinformation, sabotage av infrastruktur och mord av civila. Vi kan därför 
konstatera att det finns stora brister inom hela totalförsvaret då vi hittills inte har riktat några betydande 
satsningar på civilförsvar, krigsplacering av yrkesgrupper, lagerhållning av förnödenheter och säkrande av 
infrastruktur. 2021 inrättades Myndigheten för psykologiskt försvar som ska syfta till att motverka 
desinformation och annan psykologisk krigföring, vilket är ett steg på vägen, men mer måste göras. 

Med den snabba teknologiska utvecklingen som vi ser i dag blir samhället även mer sårbart för cyberattacker. 
Internetbanker, elektroniska kassor och självbetjäning, självkörande bilar, värme och ljus styrda med Wi-Fi, samt 
sociala medier är bara några exempel på teknik som tillsammans fullständigt skulle kunna lamslå samhället i 
händelse av krig. Vi ser redan i dag hur myndigheter och matvaruaffärer regelbundet slås ut av cyberattacker. 
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Dessa händelser är bara tester, och i händelse av krig skulle skadeverkan vara tiofaldig. Därför måste vi tillsätta 
en utredning om vad vi kan göra för att skydda oss mot den sårbarhet som tekniken medför. Vi behöver även 
stärka våra telejägarförband för att motverka cyberattacker. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    att Socialdemokraterna verkar för att krigsplacera fler civilpliktiga och anställa 

    fler i civilförsvaret 

    att Socialdemokraterna verkar för att utöka samhällets lagerhållning av förnödenheter som matvaror, bränsle 
och uppvärmning av hem 

    att Socialdemokraterna verkar för att säkra och bygga ut våra reservsystem för infrastruktur som transport, 
kommunikation, el, vatten, värme och bränsle 

    att Socialdemokraterna verkar för att tillsätta en utredning som syftar till att ta fram en handlingsplan för hur 
vi kan skydda vår moderna teknik från cyberattacker, informationshämtning och sabotage 

    att Socialdemokraterna verkar för att stärka försvarets förmåga att föra telekrig 

    att Socialdemokraterna Västernorrland antar motionen som sin egen och driver den vidare på 
partikongressen. 

SSU-distriktets svar: 

Under många år minskade anslagen till Sveriges försvar – både under borgerliga och  socialdemokratiska 
regeringar. Flera omvälvande händelser i vår geografiska närhet har dock lett till  en förnyad bedömning av det 
säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Förutom det traditionella scenariot  med direkt militär intervention har den 
snabba tekniska utvecklingen resulterat i ökad sårbarhet för att  digital infrastruktur att bli måltavla för ett 
fientligt angrepp. 

Efter Rysslands olagliga och oprovocerade invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har Europa oåterkalleligen 
en ny säkerhetspolitisk verklighet. Angreppet är dock inte en isolerad händelse som  uppkommit ur ett vakuum. 
Säkerhetsläget har gradvis försämrats under många år, vilket också  föranlett en ny inriktning för svensk 
försvars- och säkerhetspolitik. Sedan 2014 har den  socialdemokratiskt ledda regeringen återinfört värnplikten, 
invigt fem nya regementen och ökat  försvarsanslagen till historiska nivåer. Senast den 1 mars 2022 meddelade 
statsminister Magdalena  Andersson att regeringen avser att höja försvarsanslagen till två procent av BNP så 
snart det är  praktiskt görbart. Ett givet led i den bredare stärkningen av försvaret är att fler krigsplaceras – både 
i  civil- och totalförsvaret. 

I dag är Sveriges självförsörjningsgrad på livsmedel endast helt täckt för morötter, socker och  spannmål. Vår 
egen energiproduktion är stabil och generar en betydande export till andra länder. Trots  detta finns det 
uppenbara brister i överförningskapacitet inom landet. Sveriges infrastruktur står ändå  bättre rustad än många 
andra länders, men för att trygga att samhället fungerar i kristid måste  beredskapen höjas och lagerhållningen 
öka.  

Inlandsbanan behöver rustas upp för att efterleva kraven för trafik på längre sikt. Sträckan är inte  endast av stor 
betydelse för näringslivet i Norrlands inland, utan också viktig för att avlasta Norra  stambanan i händelse av en 
militär konflikt. 

Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsårskonferensen: 

att bifalla motionen. 
 
AK SVAR: 
Motionären argumenterar väl och efter händelserna under året i Europa där ett krig känns väldigt nära vårt land 
och som ger en påverkan på hela Europa när det gäller konsumentpriser, spannmålsbrist, problem med 
energiförsörjning, transporter, allmän oro mm så finns det skäl att påminna sig om att demokratin är bräcklig 
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och att diktaturer finns i vår absoluta närhet. Vår tidigare S regering har också markerat vikten av att förstärka 
både försvaret och civilsamhället med anledning av krig i vår närhet och Rysslands invasion av Ukraina som har 
gett vidare hot mot Sverige och Finland i samband med ansökan om NATO medlemskap. Ett sådant 
medlemskap kommer också att ställa krav på vår egen upprustning varför motionen ligger väl i tid och pekar på 
flera viktiga områden där även civilsamhället kommer att ha stor betydelse och cyberförsvaret ges nya 
dimensioner. 

Med anledning av ovanstående föreslår Sundsvalls Arbetarekommuns styrelse representantskapet följande: 
    Att bifalla motionen i sin helhet 
    Att sända motionen till Distriktskongressen 2023 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna verkar för att krigsplacera fler civilpliktiga och anställa fler i civilförsvaret 

att Socialdemokraterna verkar för att utöka samhällets lagerhållning av förnödenheter som matvaror, bränsle 
och uppvärmning av hem 

att Socialdemokraterna verkar för att säkra och bygga ut våra reservsystem för infrastruktur som transport, 
kommunikation, el, vatten, värme och bränsle 

att Socialdemokraterna verkar för att tillsätta en utredning som syftar till att ta fram en handlingsplan för hur vi 
kan skydda vår moderna teknik från cyberattacker, informationshämtning och sabotage 

att Socialdemokraterna verkar för att stärka försvarets förmåga att föra telekrig 

att Socialdemokraterna Västernorrland antar motionen som sin egen och driver den vidare på partikongressen. 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Vi från distriktsstyrelsen kan bara hålla med SSU och arbetarekommunen i mycket av vad de skriver, dock pågår 
redan en del arbete. 

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att 
hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig och dessa har en skyldighet att bidra till Sveriges totalförsvar. 

Att vi behöver ha ett beredskapslager av framför allt matvaror och bränsle borde vara självklart, idag är detta ett 
ansvar för individen att kunna uppfylla sina basala behov i 3-5dagar. Så om man ställer det på sin spetts hur gör 
vi de som inte har uppfyllt detta behov? 

De som driver näringslivsutveckling i inom elintensiva industrisatsningar i norra Sverige tycker att kraften i 
största utsträckning ska användas där den produceras, framför allt för att slippa förluster i överföringskapacitet. 
Att då säga att vi ska öka överföringskapaciteten norr till söder är inte vår prioritet 1. Men att säkerställa vår 
förmåga för och bygga ut våra reservsystem för infrastruktur som transport, kommunikation, el, vatten, värme 
och bränsle behöver absolut stärkas. 

Försvarsmakten har ett tydligt fokus på cyberförsvaret och cyberdomänen, de skriver ”vi fortsätter att lösa våra 
uppgifter så att Sverige kan vara tryggt och säkert, idag imorgon och framåt.” 

Genom att nyttja telekrigssystem kan man vinna fördelar avseende möjligheten att upptäcka, positionera, 
analysera, blockera eller vilseleda sin motståndares radio- eller radarsystem. Dessa verksamheter omfattar 
forskning, utveckling och system för traditionellt telekrig. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning och föreslår distriktskongressen 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla att-satserna 2, 3 och 5: "att Socialdemokraterna verkar för att utöka samhällets lagerhållning av 
förnödenheter som matvaror, bränsle och uppvärmning av hem" , "att Socialdemokraterna verkar för att säkra 
och bygga ut våra reservsystem för infrastruktur som transport, kommunikation, el, vatten, värme och bränsle" 
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och "att Socialdemokraterna Västernorrland antar motionen som sin egen och driver den vidare på 
partikongressen." 

att anse att-satserna 1 och 4 besvarade: "att Socialdemokraterna verkar för att krigsplacera fler civilpliktiga 
och anställa fler i civilförsvaret" och "att Socialdemokraterna verkar för att stärka försvarets förmåga att föra 
telekrig" 

 

NR 39 "Stoppa svensk vapenexport till Pakistan" 
Motionär: Sharifa Stankzei 
Föredragande: Peter Hedberg 
Motionens att-satser: 

att socialdemokraterna i Västernorrland bifaller mitt yrkande om ett stopp av all vapenexport till Pakistan samt 

att distriktets riksdagsledamöter blir pådrivande för införandet av ett stopp av vapenexporten till Pakistan. 

 

Stoppa svensk vapenexport till Pakistan 
Motionär: Sharifa Stankzei 
 

Stora problem har uppstått i Pakistan där militären hindrar och beskjuter de demonstranter som önskar  en 
liberalisering av det stängda muslimska samhälle som  styrs av sharialagar. Folket i Pakistan lider svårt av 
konsekvenserna av landets stora översvämningar. De möts av väpnad militär när de  demonstrerar för ökade 
investeringar i bostäder och skolor. Militären har tagit makten över regeringens  prioritering av  vapenimporten. 

 Varje år köper Pakistan vapen för tre miljarder dollar av Sverige. En stor del skänks till talibanstyret i 
Afghanistan som nu helt lever efter sharialagarna. 

Pakistan har under mer än tio år  gett skydd till dessa talibaner som till stor del består av pechtuer, en folkgrupp 
som har sina rötter i Pakistan. Det finns en stor risk att Sveriges exporterade vapen används för att döda kvinnor 
och barn i skolor, sjukhus och bostadsområden i Afghanistan. 

Sverige bryter  mot sitt eget regelverk som säger att vapen inte får säljas till länder som ingår i eller indirekt 
medverkar i väpnade konflikter. Idag bidrar Svensk vapenexport till att vapenvåldet mot civilbefolkningen i 
Pakistan och Afghanistan kan fortsätta.  

Jag yrkar därför att Svensk vapenexport till Pakistan måste stoppas. 

Utifrån ovanstående föreslår jag 

att socialdemokraterna i Västernorrland bifaller mitt yrkande om ett stopp av all vapenexport till Pakistan samt 

att  distriktets riksdagsledamöter blir pådrivande för införandet av ett  stopp av vapenexporten till Pakistan.  

Sharifa Stankzei 2022-11-11 

S-kvinnor i Härnösand 

AK SVAR 

Arbetarekommunens styrelses förslag till beslut vid medlemsmöte 14/12-22 

Arbetarekommunens styrelses yttrande över motionen Stoppa Svensk vapenexport till Pakistan: 

Svenska vapen ska inte säljas till krigförande länder. Det är en väletablerad hållning som Sverige har och 
myndigheten Inspektionen för Strategiska produkter har ansvar för att kontrollera tillverkning och export av 
svenska vapen. 
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Men vad har vi som land för ansvar när vapen som exporterats till länder som inte är krigförande hamnar i 
väpnade konflikter i andra länder? Motionen beskriver en situation som inte alltid kan kontrolleras i förväg men 
som får ödesdigra konsekvenser för civila. För oss Socialdemokrater måste hållningen vara att vi ska agera när vi 
får information om att vapen säljs vidare och används i länder vi aldrig skulle exportera krigsmateriel till. 
  

Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet besluta 

Att bifalla motionen 

Att anta motionen som sin egen 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att socialdemokraterna i Västernorrland bifaller mitt yrkande om ett stopp av all vapenexport till Pakistan samt 

att distriktets riksdagsledamöter blir pådrivande för införandet av ett stopp av vapenexporten till Pakistan. 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionären tar upp en fråga som är mycket komplex och viktig. Frågor gällande det säkerhetspolitiska läget, vår 
försvarsförmåga och beredskap har sedan den ryska invasionen av Ukraina aktualiserats och debatterats. Frågan 
om vapenexport är tätt knuten till detta. Krigsmateriellagstiftningen reglerar svensk vapenexport och det är 
också den som anger riktlinjer för hur Inspektionen för Strategiska Produkter ska ta beslut när det gäller export 
av vapen och krigsmateriel. Under den förra socialdemokratiskt ledda regeringen skedde en skärpning av 
lagstiftningen som trädde i kraft 2018. Den innebar bland annat ett demokratikriterium och att det kriterium 
som redan fanns gällande mänskliga rättigheter förstärktes. Grunden för svensk vapenexport är att den utöver 
dessa kriterier ska utgå från utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska skäl och inte affärsintressen. 
Distriktsstyrelsen vill därför framhålla att den svenska inställningen till hur vapenexport ska bedrivas i grunden 
är sund. 

Motionären lyfter fram Pakistan som ett enskilt exempel där landet inte uppfyller eller kraftigt avviker från de 
kriterier Sverige ställt upp för sin export. Enligt motionens att-satser ska både partidistriktet och dess 
riksdagsledamöter verka för att Sverige stoppar vapenexporten till Pakistan. Utifrån den lagstiftning och 
regelverk Sverige har anser distriktsstyrelsen att ett sådant agerande skulle vara problematiskt. Om partiet och 
riksdagsledamöter skulle driva beslut i frågor som rör enskilda länder skulle det gå emot helhetssynen i systemet. 
Det skulle i så fall vara bättre att förorda en total översyn av lagen och regelverket om det finns brister och 
luckor i hur systemet fungerar. Om det politiska läget i Pakistan skulle förändras till det bättre om ett år skulle 
ISP inte ha möjlighet att ge tillstånd för export om riksdagen fattat ett specifikt beslut. Det är mot bakgrund av 
detta distriktsstyrelsen vill behålla dagens lagstiftning som utgår från bestämda kriterier myndigheten därefter 
förhåller sig till. Det hindrar naturligtvis inte partiorganisationen att uppmärksamma och opinionsbilda gällande 
brister i den generella lagstiftningen. 

Med anledning av ovanstående så föreslår Distriktsstyrelsen att distriktskongressen  

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att avslå motionen 
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NR 40 "Begränsa cyberbedrägerierna och dess effekter" 
Motionär: Jan Brundin Höga Kusten södra 
Föredragande: Anna Sundberg 
Motionens att-satser: 

att socialdemokrater på alla nivåer verkar för att åtgärder vidtas för att begränsa cyberbedrägerierna och dess 
effekter för enskilda och samhälle, 

att utreda krav på sk flerfaktorsautentisering vid ex överföring av bankmedel, godkännande av lånehandlingar 
etc, samt 

att utreda krav på kompensatoriska åtgärder i första hand för enskild person som blivit id-kapad och utsatt för 
bedrägeri. 
 

Begränsa cyberbedrägerierna och dess effekter 
Motionär: Jan Brundin Höga Kusten södra 
 

De årliga cyberbedrägerierna i Sverige uppskattas till hisnande 265 miljarder kronor. 

Det motsvarar ca 25 000 kronor per invånare (ca 10,5 miljoner 2021-12-31), ca 5.5% av Sveriges BNP och i 
storleksordningen vad Regionerna årligen budgeterar för Hälso- och sjukvården. 

Bedrägerierna förutsätter att de kriminella kommer över id-uppgifter vilket huvudsakligen sker genom phishing 
(e-post/klicka på länk), smishing (via sms) och vishing (via telefon). När det gäller vishing där äldre personer blir 
uppringda och stressas att lämna ut sina id-uppgifter uppskattas att det bara i Sverige försvinner 1,5 miljoner 
kronor per dygn över till de kriminellas konton, pengar som därefter tvättas och återinvesteras i kriminalitet. 

(Källa: Jan Olsson nationell expert på cyberbrott vid NOA/Rikspolisen) 

Cyberbedrägerierna måste begränsas. För inte nog med de gigantiska beloppen, är kanske det psykiska lidandet 
än mer förödande för enskilda och ett fungerande framtida samhälle. 

Idag tycks sakkunniga vara överens när det gäller att införande av sk flerfaktorsautentisering är den kanske 
enskilt snabbaste och verkningsfullaste åtgärden för att begränsa möjligheten till id-kapning. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    att socialdemokrater på alla nivåer verkar för att åtgärder vidtas för att begränsa cyberbedrägerierna och dess 
effekter för enskilda och samhälle, 

    att utreda krav på sk flerfaktorsautentisering vid ex överföring av bankmedel, godkännande av lånehandlingar 
etc, samt 

    att utreda krav på kompensatoriska åtgärder i första hand för enskild person som blivit id-kapad och utsatt för 
bedrägeri. 

Motionär Jan Brundin Höga Kusten södra 

 
AK SVAR: 
Ämnet som motionären skriver om är angeläget. Denna brottslighet drabbar många, och inte sällan är det äldre 
som drabbas som redan har en utsatt situation ekonomiskt. 
    Arbetarkommunens styrelse yrkar på att medlemsmötet ställer sig bakom motionen 
    Arbetarekommunen sänder den som sin egen till Distriktskongressen. 
    Motionen antagen av medlemsmötet 14 december 2022. 
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Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att socialdemokrater på alla nivåer verkar för att åtgärder vidtas för att begränsa cyberbedrägerierna och dess 
effekter för enskilda och samhälle, 

att utreda krav på sk flerfaktorsautentisering vid ex överföring av bankmedel, godkännande av lånehandlingar 
etc, samt 

att utreda krav på kompensatoriska åtgärder i första hand för enskild person som blivit id-kapad och utsatt för 
bedrägeri. 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionären tar upp en viktig fråga kring ett problem som är angeläget att hitta lösningar på. Cyberbedrägerierna 
kostar otroliga summor varje år men framför allt ligger det många gånger personligt lidande bakom dessa. 

Den förra socialdemokratiskt ledda regeringen fattade beslut om att etablera ett nationellt cybersäkerhetscenter. 
Detta för att möta en del av den breddade hotbilden som handlar om cyberangrepp, IT-attacker eller annan 
antagonistisk påverkan. Att bevara det öppna samhällets fria kunskaps- och informationsutbyte är en 
förutsättning för vår demokrati och vår rättsstat. 

En effektiv väg att minska risken för id-kapning är flerfaktorsautentisering. Precis som motionären skriver är det 
både en snabb och effektiv åtgärd för att begränsa möjligheten för id-kapning. Många av de stora företagen, 
exempelvis Microsoft, Google och Apple har lösningar med olika metoder. 

Sommaren 2022 kom en dom i Högsta domstolen. Bankerna har tidigare varit hårda i sina bedömningar vid 
BankID-bedrägerier. Den vägledande domen förändrar synen på ansvarsfördelningen vid BankID-bedrägerier 
och i framtiden kommer det bli betydligt svårare för bankerna att lägga skulden på offret.  Ett större ansvar läggs 
nu istället på banken som blir tvungna att ersätta en betydande del av pengarna som stulits vid bedrägerier.  

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning och föreslår distriktskongressen 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla att-sats 1 och 2: "att socialdemokrater på alla nivåer verkar för att åtgärder vidtas för att begränsa 
cyberbedrägerierna och dess effekter för enskilda och samhälle" och "att utreda krav på sk 
flerfaktorsautentisering vid ex överföring av bankmedel, godkännande av lånehandlingar etc" 

att anse att-sats 3 för besvarad: "att utreda krav på kompensatoriska åtgärder i första hand för enskild person 
som blivit id-kapad och utsatt för bedrägeri." 
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NR 41 "Demokratiskt kontrollerad internetåtkomst världen över" 
Motionär: August Lundin, SSU 
Föredragande: Anna Sundberg 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna verkar för att stärka världsmedborgarnas tillgång till internet, exempelvis inom ramen för 
EU:s rymdprogram 

 

Demokratiskt kontrollerad internetåtkomst världen över 
Motionär: August Lundin, SSU 
 

För varje dag som digitaliseringen fortsätter blir internetåtkomst en allt viktigare demokratisk rättighet. Utan 
internet får du svårare att följa nyheter, söka information och kommunicera med andra. Det är illa nog när det 
händer på svensk landsbygd. Människor vars demokratiska rättigheter inskränks när bredbandet aldrig tog sig till 
deras by. De får en mycket svagare position att påverka samhällsdebatten än andra. Än värre blir 
konsekvenserna i kris- och krigsdrabbade områden. Det ukrainska folket är i desperat behov av att kunna 
kommunicera ut Putins vidrigheter till västvärlden. Mullorna i Iran ger sig självklart på internetuppkopplingen 
för att kväva demonstrationerna mot landets könsapartheid. 

I kölvattnet av sådana kriser har privata rymdbolag pressats att leverera internet till Ukraina. Det är bra. Internet 
är en demokratisk rättighet för varje människa på jorden. Om det finns möjligheter att leverera internet ska inget 
kunna förneka dem det. Det finns dock ett gigantiskt problem i att förlita oss på ett privat bolags goda moral. 
Kvartalsrapporterna ser bara nytta i demokratiarbete så länge det är bra PR. Det såg vi också i Ukraina. 
Bolagstoppen bedömde att stödet var alltför kostsamt och slog fast att det skulle upphöra. Om det inte hade 
varit för hård från Ukrainas sida hade det också blivit fallet. Ukraina har på moraliska grunder lyckats tvinga 
bolaget att fortsätta finansiera internetet. Men det kan ändras fort. När bolaget inte längre känner sig lika hårt 
pressat av omvärlden lär det smyga sig ur ansvaret. 

Vi kan inte låta något så viktigt som demokratiska rättigheter stå och falla med ett bolags kvartalsrapporter. I den 
bästa av världar skulle vi kunna förlita oss på rymdbolagets goda intentioner. Deras mål är att kunna förse hela 
planeten med internet framöver. Men vi vet att de inte gör det av godhet. Det är en ren pengafråga. Vad händer 
nästa gång Iran stänger ned internet för sin befolkning? Det är inte säkert att de förtryckta har tillräcklig status 
eller pengar för att kunna sätta press på ett internationellt bolag. Blir de då utan bolagets hjälp? Vi vet att det 
finns gott om rörelser ute i världen som förtrycks utan att nå genom mediebruset. De kommer aldrig lyckas göra 
sig hörda ända in i styrelserummen. Då måste någon annan garantera dem sina demokratiska rättigheter. 

När har EU utrymme i sitt rymdprogram att stärka sin närvaro i omloppsbanan. Självklart kan även samarbeten 
vid behov slutas med andra rymdnationer. Målet blir att världsmedborgarnas tillgång till internet ska förbättras. 
Till vilken grad detta bör göras går att lämna åt EU att besluta. Är det något som ska garanteras 24/7 till alla 
delar av världen? Eller är det något som ska gå att slå på för en viss region under kris eller krig? Det blir i högsta 
grad beroende av EU:s budget. 

Grundtanken är dock simpel. Demokratiska rättigheter är just det: rättigheter. I dagsläget är det upp till en 
bolagsstyrelse huruvida människor i kris-och krigsdrabbade områden ska kunna nyttja sin demokratiska rättighet. 
Paralleller behöver inte dras till diverse dystopier, vi ser här och nu hur bolaget agerar när pengarna sinar. Som 
socialdemokrater bör vi ta varje steg som är nödvändigt för att garantera människor i alla delar av världen sina 
demokratiska rättigheter. I det här fallet innebär det att bredda EU:s rymdprogram till att kunna garantera 
internetåtkomst. Bolagen har med total tydlighet visat att de inte klarar den moraliska uppgiften. Som en av 
världens största demokratier ligger det i EU:s intresse att stärka demokratin i hela världen. När vi som union 
gemensamt finansierar infrastrukturen för internet blir också kostnaderna hanterbara. Det är en liten kostnad för 
Europa. Men en stor investering för demokratin. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag därför: 
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    att Socialdemokraterna verkar för att stärka världsmedborgarnas tillgång till internet, exempelvis inom ramen 
för EU:s rymdprogram 

AK SVAR: 
Motionen tar sikte på att finna en lösning på det problem som det innebär att stater eller privata entiteter har 
kontrollen över medborgares möjlighet till kommunikation. Idag är internet ofta bäraren som möjliggör många 
sätt att kommunicera, men problemet är inte nytt och återfinns i andra kommunikationstekniker såsom 
mobilnät, fast telefoni osv. Diktaturer har som exempel hård kontroll och övervakning av sina medborgare och 
deras sätt att kommunicera för att effektivt kunna inhämta information och kontrollera densamma vid tecken på 
oroligheter. På samma sätt är TV-, tele-, radio- och internetkommunikation primära mål vid såväl inbördes som 
mellanstatliga konflikter. 

Fördelen av att ha medel för kommunikation som inte är beroende av fast infrastruktur är helt klar och har 
tydligt belysts senast under Rysslands folkrättsstridiga aggressionskrig i Ukraina. Vittnesmålen är många om hur 
tillgängliggörandet av SpaceX-ägda Starlinknätet för satellitbaserad internetåtkomst gett bättre möjligheter för 
den ukrainska militären att effektivare kunna koordinera sitt försvar. 

Samma fördelar finns med att kunna skapa kommunikationsvägar för människor i länder där staten kontrollerar 
informationsvägarna, där kommersiella intressen inte fyller behoven eller där det helt enkelt inte är fysiskt 
möjligt att bygga nätinfrastruktur på mark. Att via EU:s rymdprogram bygga egna lösningar kan vara en väg att 
gå, avtal med andra länder eller privata operatörer kan vara en annan. Behoven kan vara olika och därmed också 
lämpliga lösningar. 

Arbetarekommunens styrelse föreslår därför med stöd av ovanstående att repskapet: 
Att representantskapet antar motionen som sin egen 

Representantskapet 7 december beslutade att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till 
distriktskongressen 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna verkar för att stärka världsmedborgarnas tillgång till internet, exempelvis inom ramen för 
EU:s rymdprogram 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Att internetåtkomst är en allt viktigare demokratisk rättighet som motionären skriver i sin motion, håller 
distriktsstyrelsen med om. Det har vid flera tillfällen senaste åren visat sig att stater begränsar medborgares 
möjlighet att kommunicera som ett sätt att isolera och styra medborgarna. Att det finns fördelar med att skapa 
kommunikationsvägar för människor i länder där staten kontrollerar informationsvägarna ser också 
distriktsstyrelsen som positivt.  

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning och föreslår därför distriktskongressen 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen: “att Socialdemokraterna verkar för att stärka världsmedborgarnas tillgång till internet, 
exempelvis inom ramen för EU:s rymdprogram” 
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NR 42 "Motion - Ändring i förordningen om körkortslån (SFS 2018:1118)" 
Motionär: Eva Lisbeth Margareta Boman, Kramfors 
Föredragande: Jan Filipsson 
Motionens att-satser: 

att lydelsen ändras till: Körkortslån får endast utbetalas en gång för samma person. 

 

Motion - Ändring i förordningen om körkortslån (SFS 2018:1118) 
Motionär: Eva Lisbeth Margareta Boman, Kramfors 
 

Kopplingen körkort och ökad anställningsbarhet är tydlig och något som alla håller med om. Samtidigt är det en 
stor kostnad som för just de som skulle behöva det inte har ekonomiska möjligheter till. Förordningen om 
körkortslån ger dessa utpekade målgrupper rätt att få ett lån om 15 000 kronor (§ 7). Målgrupperna för 
körkortslån är: 

9 §                 Körkortslån får beviljas den som har fyllt 18 men inte 25 år, som är anmäld som arbetssökande 
hos Arbetsförmedlingen och som 

1. den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden deltar i ett av de arbetsmarknadspolitiska 
programmen jobb- och utvecklingsgarantin enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 
eller jobbgaranti för ungdomar enligt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar, eller 

2. under minst tre sammanhängande månader närmast före den dag ansökan kom in 

till Centrala studiestödsnämnden har deltagit i det arbetsmarknadspolitiska 

programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen 

(2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

10 § Körkortslån får beviljas den som har fyllt 25 men inte 48 år, som är anmäld som 

arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och har varit det under minst sex 

sammanhängande månader närmast före den dag ansökan kom in till Centrala 

studiestödsnämnden och under samma tid har 

1. varit arbetslös, eller 

2. deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

-------------------- 

Så långt är det inga problem. Men § 7 samma förordning reglerar: 

Körkortslån får endast beviljas en gång för samma person. 

Det betyder att om en sökande beviljats körkortslån men inte ansökt om utbetalning/tagit ut lånet, är det ändå 
inte möjligt att söka igen då körkortslån  “ ….endast får beviljas en gång för samma person”. 

En sådan senare ansökan skulle kunna vara aktuell ex för att få ihop hela finansieringen av körkortet eller att 
jobbmöjlighet och jobbaktiviteter dykt upp och prioriteras före körkort som i det fallet inte är en förutsättning. 
Det finns sannoliktäven många andra situationer som i det enskilda fallet till och med bör prioriteras framför att 
just då ta körkort. 

Formuleringen i § 7 synes både kontraproduktiv och obegriplig. 
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Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    att lydelsen ändras till: 

    Körkortslån får endast utbetalas en gång för samma person. 

Motionär Lisbeth Boman Höga Kusten södra 

 
AK SVAR: 
Körkortslån är till för två olika målgrupper som har stora behov av att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är 
personer mellan 18 och 47 år som är arbetslös eller personer 19–20 år som har en gymnasieexamen eller 
motsvarande. Kopplingen mellan körkort och ökad anställningsbarhet är tydlig och något som alla håller med 
om. Alla vet också att det är en stor kostnad för de som skulle behöva körkortet men inte har ekonomiska 
möjligheter till det. Förordningen om körkortslån ger dessa utpekade målgrupper rätt att få ett lån om 15 000 
kronor endast en gång. Vi vet att de som får lånet måste få ihop hela finansieringen av körkortet då lånet från 
CSN inte täcker hela körkortskostnaden. 

Enligt förordningen om körkortslån (SFS 2018:1118) Körkortslån får endast beviljas en gång för samma person. 
Intentionen bakom förordningen är att en sökande ska få lånet endast en gång och därför skulle det vara positivt 
att texten i förordningen ändras så det blir mer begripligt och lättare att förstå, inte minst för den utpekade 
målgruppen. Arbetarekommunstyrelsen delar motionärens uppfattning om att ändra formuleringen så det blir 
”körkortslån får endast utbetalas en gång för samma person”.   

Det blir problematiskt om det fortsätter som det står idag på förordningen, att en person som beviljats en gång, 
men som av olika anledningar inte haft möjlighet att ta ut lånet inte kan få söka en gång till. Det kan finnas 
många situationer i det enskilda fallet som prioriteras framför att just då ta körkort. Exempelvis kan det vara 
hälsorelaterade problem eller att det dykt upp jobbmöjlighet eller jobbaktiviteter. 
    Kramfors arbetarekommunstyrelsen bifaller motionen och föreslår medlemsmötet anta motionen. 
    Antagen av medlemsmötet 2022 12 14 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att lydelsen ändras till: Körkortslån får endast utbetalas en gång för samma person. 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 

För att få rätt till körkortslån ska du vara i åldersspannet 18-47 år och arbetslös och inskriven hos 
Arbetsförmedlingen. Du kan inte få rätt till körkortslån om du samtidigt är studerande, föräldraledig, sjukskriven 
eller frihetsberövad. Du kan också få rätt till körkortslån om du är 19-20 år och har en gymnasieexamen eller 
motsvarande. 

Om man söker lånet vid ett tillfälle och inte tar medlen i anspråk borde inte rendera till att man blir 
diskvalificerad för framtida ansökningar. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning och föreslår därför distriktskongressen 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att bifalla motionen: “att lydelsen ändras till: Körkortslån får endast utbetalas en gång för samma person” 
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NR 43 "Spärregler i allmänna val i Sverige" 
Motionär: Barbro Lindahl, Kramfors 
Föredragande: Peter Hedberg 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna verkar för en ändring/höjning av procentsatser för partiers inträde i Riksdag, Region och 
Kommun 

att Socialdemokraterna verkar för att se över det parlamentariska systemet i Sverige 
 

Spärregler i allmänna val i Sverige 
Motionär: Barbro Lindahl, Kramfors 
 

Vi har idag en vallag  i Sverige som säger att spärregeln generellt sett (finns undantag) för inträde i riksdagen är 
4%, region 3% och kommun 2 % av väljarkåren. 

Vi får med ovanstående regler ett väldigt splittrat Sverige. 

Som det ser ut efter 2022 års val finns det partier som har mellan 4-5% och valda till tunga ministerposter. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

Att Socialdemokraterna verkar för en ändring/höjning av procentsatser för partiers inträde i Riksdag, Region 
och Kommun 

Att Socialdemokraterna verkar för att se över det parlamentariska systemet i Sverige 

AK SVAR: Spärregler i allmänna val i Sverige 

Motionären lyfter upp frågan om det svenska politiska systemet med olika spärregler för att kunna representeras 
i våra olika val. Även denna motion lyfter fram utmaningarna med att bland annat kunna bilda majoritet efter 
fullgjort val. Systemet som sådant bör utredas. 

AK-styrelsen ställer sig bakom motionen och föreslår medlemsmötet göra detsamma. 

Antagen av medlemsmötet 14 december 2022. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna verkar för en ändring/höjning av procentsatser för partiers inträde i Riksdag, Region och 
Kommun 

att Socialdemokraterna verkar för att se över det parlamentariska systemet i Sverige 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 

När spärreglerna för partis inträde i riksdagen infördes 1968 var det bland annat mot bakgrund av en önskan att 
undvika splittring i riksdagen, och i förlängningen möjliggöra för handlingskraftiga regeringar. I dagsläget har 
Sveriges riksdag åtta partier som uppbär mandat och de senaste åtta åren har utmanat det parlamentariska 
system vi vant oss vid. Minoritetsregeringar har tvingats navigera på nya sätt, men detta har i mångt och mycket 
berott på Sverigedemokraternas intåg och deras i många situationer ställning som vågmästare. 

Efter valet 2022 har vi sett att den politiska situationen i kommuner och regioner varit komplex, och att det i 
många fall lett till ovanliga blocköverskridande samarbeten. Detta kan anses vara en negativ följd av många 
politiska partier i en parlamentarisk församling, men kan också ses som en positiv utveckling med nya sorters 
koalitioner. 
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I riksdagsvalet motsvarar fyra procent av rösterna cirka 250 000 väljare. Om vi skulle verka för att höja den 
gränsen riskerar alltså ett stort antal väljare att inte bli representerade i riksdagen. Det skulle kunna riskera 
legitimiteten i det politiska systemet. Det motionären skriver om att det finns företrädare för partier med 4-5 % 
väljarstöd som är ministrar är i sig inget konstigt i och med att det beror på vilka majoritetsöverenskommelser 
som görs. 

Den andra att-satsen vill att vi ska se över det parlamentariska systemet i Sverige. Det är en generell skrivning 
som utgår från det övriga i motionen och distriktsstyrelsen väljer därför att även föreslå avslag på den att-satsen. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att avslå motionen 

 

NR 44 "Politiska vildar i Riksdag, Region och Kommun" 
Motionär: Barbro Lindahl, Kramfors 
Föredragande: Peter Hedberg 
Motionens att-satser: 

att Socialdemokraterna ska verka för att få till en förändring, så att en förtroendevald ska vara medlem, i det 
parti hen representerar, under hela mandatperioden för att få ha uppdraget kvar. 
 

Politiska vildar i Riksdag, Region och Kommun 
Motionär: Barbro Lindahl, Kramfors 
 

I Sverige idag får de som lämnar sina partier under mandatperioden ändå vara kvar som förtroendevald och bli 
s.k. politisk vilde. 

Det har visat sig att dessa personer får väldigt stor makt och därför bör det systemet ändras. 

Den förtroendevalde representerar ju ändå ett parti när man blir vald. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

   Att Socialdemokraterna ska verka för att få till en förändring, så att en förtroendevald ska vara medlem, i det 
parti hen representerar, under hela mandatperioden för att få ha uppdraget kvar. 

AK SVAR: 
Motionären tar upp en aktuell fråga nämligen politiska vildar. Politiska vildar kan få stora konsekvenser på alla 
politiska nivåer kommunfullmäktige, regionfullmäktige samt i riksdagen. Det tydligaste exemplet var nu i 
Sveriges riksdag där en avhoppad vänsterpartist ställde krav inför ett antal omröstningar budgeten, Nato 
medlemskapet m.m. Att en politisk vilde både kan stjälpa och ändra majoriteten i en kommun, region eller 
Sveriges riksdag tycker inte vi är rimligt. Därför anser vi att detta bör utredas och ändras på. 
    AK-styrelsen föreslår medlemsmötet bifalla motionen och skicka in den som sin egen. 
    Antagen av medlemsmötet 14 december 2022. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att Socialdemokraterna ska verka för att få till en förändring, så att en förtroendevald ska vara medlem, i det 
parti hen representerar, under hela mandatperioden för att få ha uppdraget kvar. 
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Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionären tar upp en fråga som blivit aktuell både på nationell nivå i riksdagen och i vårt eget län. En politisk 
vilde, eller kanske bättre uttryckt partilös, kan mycket väl få oproportionerligt mycket makt. I dagens system 
anses den som valts direkt av folket till en plats som ledamot eller ersättare inneha ett personligt mandat. 
Principen har hållits mycket högt och i en nationell översyn 2019 kom man fram till att systemet inte skulle 
ändras. I riksdagen har däremot förändringar skett i form av att en ledamot som lämnar sitt parti också lämnar 
följduppdrag i utskott och riksdagsorgan, eftersom dessa inte är direktvalda uppdrag. 

Under sommaren 2022 fördes en debatt mellan Per-Ola Larsson, tidigare vallagsutredare, och riksdagens talman 
Andreas Norlén om huruvida det är möjligt för talmannen att redan idag förklara en partilös ledamot som 
avgången. Larsson menade då att såväl riksdagsordningen som vallagen ger utrymme för tolkningen att en 
ledamot som avgår från sitt partimandat därmed också lämnar det personliga mandatet. Talmannen menade i sitt 
genmäle att regeringsformen 4 kap §11 däremot tydligt stipulerar att avsägelsen från riksdagsmandatet måste ske 
frivilligt och att den tolkning Larsson gav uttryck för inte har stöd i grundlagens formuleringar. 

Motionären vill i att-satsen se att partiet ska verka för ett krav om medlemskap i parti för att få behålla sitt 
direktvalda förtroendeuppdrag i kommun, region eller riksdag. Detta kan anses stå i konflikt med den 
grundlagsstadgade föreningsfriheten samt tanken om att en folkvald har ett förtroendeuppdrag som erhållits 
genom allmänna val. Dagens system är inte oproblematiskt, men det är svårt utifrån vårt demokratiska system 
att tvinga en folkvald att kvarstå i ett parti om man samtidigt ska hålla kvar principen om ett personligt mandat 
byggt på folkets förtroende. 

Distriktsstyrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående att motionen avslås. 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att avslå motionen 

 

NR 45 "Fördjupning - Breddning av det politiska samtalet" 
Motionär: Bengt-Åke Lindquist Höga Kusten södra 
Föredragande: Peter Hedberg 
Motionens att-satser: 

att partiet på lämpligt vis verkar för att stimulera och aktivera samtal i mindre grupper enligt ovan. 
 

Fördjupning - Breddning av det politiska samtalet 
Motionär: Bengt-Åke Lindquist Höga Kusten södra 
 

Vårt samhälle har på alla plan blivit mer komplicerat med globalisering och marknadisering. 
Informationsteknologin har gjort det möjligt att söka och sprida information information i en omfattning som 
inte har sitt motstycke i mänsklighetens historia. Detta hor dock också inneburit att ”alternativa” fakta, 
konspirationsteorier, rena lögner, hat och hot sprids i ett skrämmande flöde. Utrymmet för det prövande, 
analyserade samtalet krymper och tenderar att medborgaren frustrerad lämnas i floden av klickvänliga rubriker, 
påståenden. 

För att utveckla, underhålla, bygga ett demokratiskt tekniskt, ekonomiskt och socialt komplext samhälle måste 
förståelsen och förankringen i civilsamhället stimuleras och vårdas kontinuerligt. 
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Det förhindrar känsla av utanförskap. Upplevelse av en elit, en byråkrati, eller vi och dom. 

Partiet borde därför arbeta fram samtals underlag som stimulerar samtal i mindre grupper kring enskilda ämnen 
som kan vara från en konkret sakfråga i kommunen, regionen eller landet. 

Men skulle också kunna vara övergripande budgetperspektiv med möjlighet att lokalanpassade siffror och 
överväganden till en kommun eller region. 

Klimat-, miljö- med kopplingen till livsstilsfrågor skulle kunna göras till givande och bra samtal om framkomliga 
vägar. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

    att partiet på lämpligt vis verkar för att stimulera och aktivera samtal i mindre grupper enligt ovan. 

Motionär Bengt-Åke Lindquist Höga Kusten södra 

 
AK SVAR: 
Kramfors AK styrelse tycker att motionären lyfter en viktig fråga men föreslår att motionen ska behandlas 
internt i AK. 
    AK styrelsen föreslår intern behandling av motionen och föreslår medlemsmötet besluta detsamma. 
    Medlemsmötet 2022 12 14 beslutade ställa sig bakom motionen och skickar den vidare till 
Distriktsårskongressen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående yrkas 

att partiet på lämpligt vis verkar för att stimulera och aktivera samtal i mindre grupper enligt ovan. 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 

Motionären tar upp en för vår demokrati avgörande fråga, nämligen politiska samtal. Partiorganisationer, 
inklusive vår, har länge kämpat med att aktivera människor att delta. I dagsläget har ABF via den 
socialdemokratiska studieportalen ett stort antal politiska ämnesutbildningar som utgör goda samtalsunderlag för 
regionala och lokala delar av partiorganisationen. Det är en mycket bra grund för att lokalt bilda sig och aktivera 
samtal som kan bli visionära och kreativa. 

Partidistriktet genomför just nu en organisationsöversyn för att identifiera olika utmaningar i hur vi arbetar och 
organiserar oss. I denna skulle även kunna lyftas in perspektiv om hur vi på regional nivå möts för att diskutera 
politiska sakfrågor. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Distriktsstyrelsen att distriktskongressen 

 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att anse motionen besvarad 

 


