
 
 
 
 

Rapport: Motionsuppföljning för motioner från Göteborg på partikongressen 2021  

 

Inledning 
Detta dokument redovisar partikongressens beslut på de 51 motioner från Göteborg som behandlades av partikongressen. På extra 
distriktsårskongressen som beslutade om vilka motioner som skulle skickas vidare till partikongressen av de 118 motioner som inkom från medlemmar 
och föreningar.  
 

 

Tabell över varje vidareskickad motion från Göteborg för hantering på partikongressen 

Motion och motionär  Beslutad attsats Partikongressens 
beslut 

Motion 1: Inrätta ett forskningsråd för 
arbetslivs- och arbetsmiljöforskning 
 
Motionär: Rune Wigblad 

1. Att staten inrättar ett forskningsråd avseende arbetslivs- och arbetsmiljöforskning, som 
kan utdela medel för forskning om arbetslivsrelaterade frågor 

Besvarad 

Motion 2: Redovisa lön uppdelat på 
arbetare och tjänstemän även för 
anställda i offentlig sektor 

Antagen: Kommunal Väst 
 

1. Att det socialdemokratiska partiet ska verka för att Medlingsinstitutet, i egenskap av 
ansvarig för Sveriges officiella lönestatistik, redovisar lön för anställda uppdelade på 
arbetare och tjänstemän i samtliga sektorer i den månadsvisa konjunkturlönestatistiken 
och den årliga lönestrukturstatistiken. 

Besvarad 



 
 
 
Motion 3: Sätt människan i centrum vid 
utveckling av Artificiell Intelligens (AI) 
 
Antagen: Kommunal Väst S-förening 
 

1. Att stärka den demokratiska processen och utvecklingen av icke-kommersiella AI-
lösningar utifrån medborgarnas behov 

2. Att driva på utvecklingen av etiska riktlinjer för AI och ställa krav på transparens vid 
offentlig upphandling samt säkerställa dess efterlevnad. 

3. Att utvecklingen av den nationella politiken för digital teknik och implementering av AI 
sker i ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter och med människan i centrum 

Besvarad 

Motion 4: Konsumtionslån 

Motionär: Adam van Stam 

1. Att Socialdemokraterna verkar för att ränteavdraget för nyupptagna lån utan säkerhet 
avskaffas. 

Besvarad 

Motion 5: Skatt på sötade drycker. 

Motionär: Daniel Larsson Tangfors 

1. Att en skatt på sötade drycker ska införas. 
2.  Att Socialdemokraterna ska försöker driva igenom denna skatt skyndsamt. 

1. Avslag 
2. Avslag 

Motion 6: Trygghet på 
arbetsmarknaden 

Motionen antagen av Kommunal Väst S-
förening och Transportsossen 
 

1. Att Socialdemokraterna alltid försvarar arbetsrätten och aktivt arbetar för att stärka 
maktbalansen mellan arbetsmarknadens parter 

2.  Att Socialdemokraterna arbetar för att avskaffa allmän visstid 
3.  Att användningen av tidsbegränsade anställningar alltid ska kräva en objektiv 

motivering 
4.  Att konverteringsregeln och företrädesrätten i LAS stärks till att omfatta alla typer av 

tidsbegränsade anställningsformer i syfte att minska missbruk och stapling av 
tidsbegränsade kontrakt 

5.  Att ingen av de idag tvingande reglerna i LAS – som saklig grund och möjligheten till 
ogiltigförklaring – görs semidispositiva 

6.  Att det införs krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentliga upphandlingar, 
inklusive underentreprenörer, eftersom offentligt upphandlad verksamhet sysselsätter 
en stor del av arbetskraften och har en normerande effekt på resten av 
arbetsmarknaden 

7.  Att turordningsreglerna stärks genom att förhindra godtyckliga undantag 
8.  Att ofrivilligt egenföretagande motverkas genom att återställa självständighetskriteriet 

i inkomstskattelagen till att kräva minst två uppdragsgivare och inte ge F-skatt för 
klassiska vikariat 

 

1. Bifall 
2. Bifall 
3. Bifall 
4. Bifall 
5. Avslag 
6. Bifall 
7. Avslag 
8. Besvarad 



 
 
 
Motion 7: Förutsägbara villkor ger blå 
tillväxt 

Motionär: Mikael Lindmark 

1. Att ersätta stämpelskatten med en stämpelavgift som täcker den faktiska administrativa 
kostnaden för myndighetens arbete 

2.  Att säkerställa en långsiktig och förutsägbar nettomodell 
3.  Att utveckla tonnageskattesystemet så att fler svenskflaggade fartyg kan omfattas av 

systemet.  

1. Avslag 
2. Avslag 
3. Besvarad 

Motion 8: Översyn av lagstiftningen om 
tvångsvård 

Motionen antagen av Kommunal Väst S-
förening 

1. Att en utredning sätts till med syfte att se över LPT för att se om den gå att utforma 
på ett annat sätt så fler får tidigare hjälp.  

2.  Att  utredningen tittar på om det behövs ytterligare lagstiftning kanske liknade LPT 
fast mer specifikt för missbruk.  

3.  Att  förslag för nya riktlinjer/strategier för yrkeskategorier som arbeta och möter 
människor som kan behöva tvångsvård tas fram, exempelvis för psykiatri, polis, 
socialtjänst, boendestöd m.fl. 

4.  Att utredningen även tittar på hur ett sådant här akut förmyndarskap skulle kunna 
fungera juridiskt och rent praktiskt. 

1. Besvarad 
2. Besvarad 
3. Bifall 
4. Avslag 

Motion 9: Fria Glasögon till barn.  

Motionen antagen av Kommunal Väst S-
förening 

1. Att Socialdemokratiska verkar kostnaden för genomförandet av att inkludera 
glasögon till barn som hjälpmedel utan bidragsdel. 

Besvarad 

Motion 10: Kostnadsfria mensskydd  

Motionär: Anna Skarsjö 

1. Att Socialdemokraterna driver frågan om kostnadsfria mensskydd Avslag 

Motion 11: En tillgänglig och jämlik 
vård för kvinnor med klimakteriebesvär   

Motionär:  
Brigitta Bengtsson,  
Cecilia Dalman Eek 
Katarina Bredberg 

1. Att allmänläkare utbildas om klimakteriet, dess symtom och behandlingsformer 
2.  Att allmänläkare ska ha kunskap om aktuell forskning och aktuella rön kring 

klimakteriet 
3.  Att anställda inom företagshälsovård ska ha kunskap om aktuell forskning och aktuella 

rön kring klimakteriet 
4.  Att barnmorskor ska ha kunskap om aktuell forskning och aktuella rön kring 

klimakteriet 
5.  Att primärvården ges nationella riktlinjer och kunskap för att möta kvinnor med 

klimakteriesymptom 
6.  Att kvinnor ges information om klimakteriet i samband med cellprovskontroller eller 

besök hos barnmorska 

Besvarad 



 
 
 
Motion 12: Mammaografi för kvinnor 
över 74 år 

Antagen: Älvstrandens S-förening 

Motionär: Marianne Carlström 

1. Att den rekommenderade åldersgränsen för mammografi tas bort Besvarad 

Motion 13: Utred och utveckla beroende 
vården  

Motionär: Gabriella Köster 

1. Att målet för en jämlik beroendevård ska vara en vård som leder till ett värdigt och 
drogfritt liv. 

2.  Att effekten av behandling med Buprenorfin och Metadon utvärderas utifrån 
levnadsstandard, drogfrihet och levnadslängd, samt 

3.  Att rekommendationer för behandling med Buprenorfin och Metadon anpassas efter 
genomförd utvärdering. 

 

1. Bifall 
2. Besvarad 
3. Besvarad 

Motion 14: Äldreomsorgslag 

Antagen: Vildrosornas sdk 

1. Att Socialdemokraterna verkar för att en särskild äldreomsorgslag som stärker äldres 
rättigheter införs. Lagen ska tydligt reglera äldres rättigheter. 

Besvarad 

Motion 15: Ålderism 

Antagen: Lövgärdets S-förening och 
Vildrosornas SDK 

1. Att Socialdemokraterna verkar för att i kommande val ge äldre skälig representation i 
riksdag, kommuner och regioner 

2.  Att Socialdemokraterna i sin politik och verksamhet ger akt på, uppmärksammar och 
aktivt motverkar uttryck för nedvärderande, diskriminerande eller osynliggörande 
attityder mot äldre, s k ålderism. 

1. Besvarad  
2. Bifall 

Motion 16: Nytt körkort till snabbare 
elscootrar.  

Motionen antagen av Kommunal Väst S-
förening 

1. Att ett nytt körkort ska tas fram för att vid tidigast 18 års ålder få köra 8 kw 
elscootrar. 

2.  Att dessa scootrar ska ha miljökrav på sig för att få säljas i Sverige. 

Besvarad 

Motion 17: Avskaffa Danstillståndet 

Motionärer: Erik Wheeler och Alva 
Hedlund 

1. Att Socialdemokraterna verkar för ett avskaffande av danstillståndet. 
 

Bifall 



 
 
 
 
Antagen av SSU Göteborg 

Motion 18: Stärk avhopparverksamheten 

Motionär: Kim Son Ngo 

Motionen är antagen av SSU Göteborg 

1. Att avhopparverksamheten skall stärkas och utvecklas i form av att det ska satsas 
resurser på denna form av väg ut ur kriminella miljöer. 
 

Bifall 

Motion 19: Klimatfrågan 

Motionen antagen av Älvstrandens S-
förening 

1. Att partiprogrammet tydligt ska ta ställning till behovet av systemförändring i kapitlet 
"Ekonomin växer när människor växer" 

2.  Att partiprogrammet tydligt ska fastslå att de offentliga finanserna och tillgångarna inte 
ska bidra till negativ påverkan på miljö, klimat eller mänskliga rättigheter. 

3.  Att partiprogrammet tydligt slår fast att Socialdemokraterna aktivt arbetar för 
nationella och internationella ekonomiska styrmedel som styr om finansmarknaden 
mot långsiktigt hållbara finansieringsmodeller, så som gröna riskvikter. 

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

5.  Att partiprogrammet i kapitlet "Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag" 
tydligt ska beskriva vår globala klimatpåverkan utifrån vår konsumtion. 

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

Besvarad 

Motion 20: Krisens möjlighet - nya jobb 
och klimatåtgärder kan gå hand i hand 

Motionär: Rune Wigblad 

1. Socialdemokraterna verkar för att Sverige satsar offensivt på att skapa en nationell 
strategi för utbyggnad av en vätgasinfrastruktur.  
 

1. Bifall 

Motion 21: Plast är som bröd – Det kan 
göras av massor av olika ingredienser  

1. Att det införs förbud mot försäljning av hundbajspåsar som inte är gjord av 
nedbrytningsbar bio-plast.  

2.  Att det sätts upp papperskorgar där det går att slänga komposterbara hundbajspåsar.  

1. Avslag 
2. Besvarad 



 
 
 
Motionär: Sophie Ritzman 
 
Antagen: Kommunal Väst S-förening 

Motion 22: Den svenska skolan ska vara 
avgiftsfri, på riktigt - reformera 
fruktstunden! 

Motionär: Lema Heidarzai 

Motionen är antagen av SSU Göteborg 

1. Att skolan ska erbjuda frukt till alla skolelever i förskoleklass och lågstadiet under alla 
fruktstunder. 
 

Besvarad 

Motion 23: Porrfilter 

Antagen: Vildrosornas sdk 

1. Att Socialdemokraterna verkar för att sexualundervisningen uppdateras med 
porrkritiska samtal och en utvecklad normkritisk undervisning som ger barn möjlighet 
att på ett säkert sätt utveckla och utforska sin sexualitet. 

2.  Att Socialdemokraterna verkar för att skoldatorer och paddor betalda av skattemedel 
har pornografifilter. Ingen porr betald av skattemedel till våra barn och ungdomar! 

Besvarad 

Motion 24: Efterlevnad av lagen kring 
nationella minoriteters rättigheter måste 
förbättras  

Motionär: Malin Sjunneborn 

1. Att Socialdemokraterna driver frågan om att minoritetslagen efterlevs på alla våra 
nivåer (Kommun, Region och stat) 

2.  Att Socialdemokraterna driver på frågan att man på lärarutbildningen läser mer om det 
nationella minoriteterna 

3.  Att Socialdemokraterna driver frågan om Nationella minoriteternas rättigheter under 
valrörelsen 2022 

1. Bifall 
2. Besvarad 
3. Besvarad 

Motion 25: Ett enhetligt nationellt 
regelverk för avgångsvederlag värnar 
allmänhetens förtroende    

Motionär: Distriktsstyrelsen och Elisabeth 
Hulter 

1. Att ett enhetligt bindande nationellt regelverk för avgångsvederlag i regioner och 
kommuner upprättas. 

2.  Att likvärdiga regler för att kontrollera övergång mellan politiskt förtroendevald eller 
politisk heltidstjänst och näringslivet samt dess intresseorganisationer tas fram. 

1. Besvarad 
2. Bifall 

Motion 26: Konsumentvägledning 

Motionär: Ulf Johansson 

1. Att det socialdemokratiska partiet skall arbeta för att få konsumentvägledning i 
kommunerna skall bli tvingande, och inte som idag något som bör finnas. 

Avslag 



 
 
 
Motion 27: Solidaritet med 
Spelmissbrukare 

Motionär:  Lars Carlström 

1. Att spel ej får säljas i kombination med andra varor. 
2.  Att reklam om spel förbjuds 

1. Besvarad 
2. Besvarad 

Motion 28: Gemensam välfärd är 
socialdemokratins kärnvirke 

Motionär: Jennie Östlund och Mats Andrén 

Antagen: Majornas S-förening 

1. Att Socialdemokraterna klargör att partiets ambition att utveckla den gemensamma 
välfärden och att avveckla vinstdrift i offentligt finansierad vård, skola och omsorg, är 
en kärnfråga som inte kan kompromissas bort i kommande förhandlingar 

Avslag 

Motion 29: Fler verktyg för 
skyddsombuden 

Motionen antagen av Kommunal Väst S-
förening och SEKO S-förening 

1. Att en utredning tillsätts som ser över lagstiftningen och som kommer fram med ett 
förslag på hur skyddsombud som arbetar inom branscher där skyddsstopp inte är 
effektivt kan få utökad möjlighet att agera mot arbetsgivaren så att det är kännbart och 
att det utifrån utredningens förslag tas fram konkreta förslag för att ytterligare stärka 
skyddsombudens ställning 

Avslag 

Motion 33: Socker i läsk m.m  

Motionen antagen av Älvstrandens S-
förening 

1. Att partiet utreder hur sockerskatt kan införas så att det gynnar folkhälsan Avslag 

Motion 38: Översyn av 
högkostnadsskyddet gällande 
receptläkemedel 

Motionär: Siw Wittgren Ahl 

Motionen antagen av Seniorutskottet och 
Biskopsgårdens S-förening samt S-
Kvinnoklubb 

1. Att en översyn göres på högkostnadsskyddet  
2.  Att en översyn göres på läkemedelsbolagens agerande 
3.  Att en översyn göres på läkemedelssubventionerna 
4.  Att apoteken förstatligas 

Avslag 



 
 
 
Motion 48: EN SVENSK GREEN 
NEW DEAL 

Motionen är antagen av SSU Göteborg 

1. Att Socialdemokraterna verkar för kraftigt ökade investeringar i forskning och 
innovation som bidrar till industrins klimatomställning. 

2.  Att Socialdemokraterna verkar för byggandet av en ny stambana för 
höghastighetståg med kapacitet för 320 km/h. 

3.  Att Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi byggs ut så 
att energianvändningen i Sverige blir 100% förnybar senast år 2040. 

4.  Att Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi byggs ut så 
att energianvändningen i Sverige är 100% fossilfri senast år 2030. 

5. Att Socialdemokraterna verkar för att fler varor omfattas av pantsystem samt verka 
för gemensamma pantsystem i EU. 

6.  Att Socialdemokraterna verkar för en cirkulär ekonomi genom att alla varor och 
produkter som säljs i Sverige ska kunna återvinnas alternativt komma från förnybara 
råvaror år 2030, med samma målsättning i EU år 2035. 

7. Att Socialdemokraterna verkar för införandet av en koldioxidmärkning av produkter 
och tjänster som säljs i Sverige.  

8. Att Socialdemokraterna verkar för införandet av en progressiv flygskatt som gör det 
dyrare för de som flyger ofta.  

1. Besvarad 
2. Besvarad 
3. Besvarad 
4. Besvarad 
5. Besvarad 
6. Besvarad 
7. Besvarad 
8. Avslag 

Motion 52: Formellt krav på 
kvalitetssäkrad och transparent 
utbildning för att bli brandman 

Motionen antagen av Kommunal Väst S-
förening 

1. Att Socialdemokraterna ska utreda dagens utbildningssystem, utbildning i Skydd Mot 
Olyckor ska vara ett minimikrav för den som anställs som brandman inom 
räddningstjänsten. 

2.  Att Socialdemokraterna ska utreda dagens utbildningssystem, utbildning i Skydd Mot 
Olyckor för brandmän måste förändras i grunden och kvalitetssäkras för att möta alla 
de krav som ställs på en brandman.  

3.  Att Socialdemokraterna ska utreda att utbildningen Skydd Mot Olyckor kopplas till 
det övriga utbildningssystemet så att en brandman som vill byta yrkeskarriär kan 
tillgodoräkna sig delar av utbildningstiden. 

Besvarad  

Motion 54: Sotarutbildningen, att skapa 
ett nytt lärlingsprogram och ett 
kvalitetssäkrat valideringssystem  

Motionen antagen av Kommunal Väst S-
förening 

1. Att det socialdemokratiska partiet ska verka för att skapa en nationell 
lärlingsutbildning för sotare 

2. Att det socialdemokratiska partiet ska verka för ett nationellt kvalitetssäkrat 
valideringssystem för de som jobbar som sotare men inte har formell eftergymnasial 
utbildning för yrket samt för arbetstagare som har kunskaper som är relevanta för 
yrket och som avser att byta jobb 

Besvarad 



 
 
 
Motion 56: JÄMLIKHETSLÖFTET 

Motionen är antagen av SSU Göteborg 

1. Att Socialdemokraterna verkar för höjda pensioner och förbättringar av 
socialförsäkringssystemet finansierat av en utfasning av den allmänna löneavgiften 

2. Att Socialdemokraterna verkar för att alla gymnasieelever ska ha rätt till information 
om arbetsmarknaden från parterna, att alla arbetstagare ska ha rätt till facklig 
introduktion under arbetstid på nya arbetsplatser och full avdragsrätt på facklig 
medlemsavgift 

3. Att Socialdemokraterna verkar för en utredning om Arbetsförmedlingens och 
Försäkringskassans organisering för att sjuka och arbetslösa inte ska drabbas av glapp 
mellan myndigheternas ansvarsområden 

4. Att Socialdemokraterna verkar för en höjning av ersättningsnivåer och tak i 
arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen till 90% av förvärvsinkomsten för 80% 
av löntagarna 

5. Att Socialdemokraterna verkar för att utreda det kommunala skatte- och 
utjämningssystemet och statsbidragen, för ett mer jämlikt skatteuttag och en jämlik 
fördelning efter behov över hela landet 

6. Att Socialdemokraterna verkar för införandet av progressiv kapitalvinstbeskattning 
7. Att Socialdemokraterna verkar för att EU:s frihandelsavtal förhindrar skatteflykt 
8. Att Socialdemokraterna verkar för att EU inför kännbara sanktioner mot länder som 

möjliggör skatteflykt 
9. Att Socialdemokraterna verkar för införandet en arvs- och gåvoskatt riktad mot de 

individerna med störst kapitaltillgångar 
10. Att Socialdemokraterna verkar för att genom förändrade upptagningsområden och 

urvalskriterier skapa en blandad elevsammansättning på skolor 
11. Att Socialdemokraterna verkar för att kraftigt höja studiebidragen till nivåer som går att 

leva på för dem som studerar på yrkes- och högskoleutbildningar inom bristyrken 
12. Att Socialdemokraterna verkar för att alla kommuner har en bostadsplanering 

bestående av blandade upplåtelseformer och bebyggelse som främjar gång-, cykel- och 
kollektivtrafik 

1. Besvarad 
2. Besvarad 
3. Besvarad 
4. Besvarad 
5. Besvarad 
6. Besvarad 
7. Bifall 
8. Bifall 
9. Avslag 
10. bifall 

11. besvarad 

12. Besvarad 

Motion 62: Kontantfrihet en social 
begränsning 

Motionär: Claudia Pedrini 

1. Att Socialdemokraterna på alla nivåer jobbar mot kontantfrihet inom offentlig 
verksamhet 

Besvarad 



 
 
 
Antagen: Kommunal Väst S-förening  

DM 1:  En socialdemokratisk 
arbetsmarknadspolitik att vara stolt över 
 
Motionärer:  
64: Malin Sjunneborn 
65: Kommunal Väst 
66: Ingrid Andrea, Martin Karlsson, Staffan 
Lindström och Anders Wikström 
37: Asim Ramic 

1. Att den aktiva arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar och ska bedrivas utan 
marknadsexperiment och utförsäljningar  

2. Att Socialdemokraterna verkar för en successiv modernisering och upprustning av 
Arbetsförmedlingen och dess förmåga att utföra arbetsmarknadsåtgärder 
anpassade efter både arbetsmarknadens och alla arbetssökandes behov. Att 
Socialdemokraterna verkar för att återigen bygga ut Arbetsförmedlingens lokala 
kontorsnärvaro i hela landet och att arbetsmarknadsutbildningarna görs mer 
jämställda genom att utbudet breddas samt riktas för ett mer jämställt deltagande. 

3. Att arbetsmarknadsutbildningar inom bristyrken, så som vårdutbildningarna, görs 
tillgängliga i hela landet. 

4. Att subventionerade anställningar alltid ska ha kollektivavtalsenliga villkor för att 
inte tränga undan ordinarie anställningar och bidra till villkorsdumpning. 

5. Att personer som anställs tidsbegränsat inom ett identifierat bristyrke utan rätt 
gymnasial utbildning ska ges möjlighet att utbilda sig eller validera sin kompetens 
och tillsvidareanställas. 

6. Att Socialdemokraterna verkar för att en bred kompetensutveckling genomförs där 
teknikutveckling och strukturomvandling kommer alla till gagn som riktar in sig på 
nya klimatsmarta branscher.  

7. Att Socialdemokraterna verkar för att stärka lärandet genom hela livet med fler 
möjligheter för kompetenshöjande insatser, utvecklat trepartsansvar och stärkt 
studiestödsystem som underlättar omskolning. 

1. Besvarad 
2. Bifall 
3. Bifall 
4. Besvarad 
5. Besvarad 
6. Bifall 
7. Bifall 
8. besvarad 
 
 



 
 
 

8. Att partistyrelsen får i uppdrag att arbeta fram ett heltäckande 
arbetsmarknadspolitiskt program redo att gå till val med inför kommande 
valrörelse. 

DM 2 – Växla upp arbetet för en god 
och trygg arbetsmiljö för alla 
 
Motionär: 
67: Kommunal Väst 
68: Kommunal Väst 
69: Jim Tellefsdal (och SSU gbg) 
70: Daniel Larsson Tangfors 

1. Att Socialdemokraterna verkar för att arbetskläder, där sådana krävs även utanför vård- 
och omsorgsyrken, tillhandahålls till den anställde av arbetsgivaren och att denna 
skyldighet skrivs in i arbetsmiljölagen.  

2. Att Socialdemokraterna verkar för att regionala skyddsombud ska få laglig rätt att 
besöka alla arbetsplatser. 

3. Att Socialdemokraterna verkar för att arbetsgivare som inte riskbedömer sin arbetsplats 
för allvarliga tillbud skall tilldelas kännbara vitesbelopp 

4. Att Socialdemokraterna verkar för att det ställs krav på att arbetsplatser i fysiskt och 
psykiskt riskutsatta branscher har uppdaterad arbetsmiljöutbildning 

5. Att Socialdemokratiska partiet verkar för en bra arbetsmiljö genom hög 
grundbemanning och hållbara arbetsscheman för personal som arbetar inom välfärden 

6. Att Socialdemokraterna verkar för att anställda inom den offentligt ägda välfärden får 
kompetensutveckling. 

7. Att Socialdemokraterna verkar för att heltidsmåttet för nattarbete blir 30 timmar per 
vecka. 

1. Besvarad 
2. Besvarad 
3. Besvarad 
4. Besvarad 
5. Bifall 
6. Besvarad 

DM 3 – Allas rätt till en trygg och värdig 
ålderdom 

Motionär: 
71: Transport och Kommunal Väst  
30: IF metall 

1. Att Socialdemokraterna verkar för att löntagare på sikt ska få ut minst 70 % av slutlönen 
i pension 

2.  Att Socialdemokraterna verkar för att skapa arbetsförhållanden som innebär att alla 
ska klara av att arbeta fram till pensionsåldern. 

3. Att Socialdemokraterna verkar för ett pensionssystem som tar hänsyn till så väl 
yrkesverksamma år som arbetets karaktär vad gäller fysiska och psykiska faktorer 

1. Bifall 
2. Bifall 
3. Besvarad 



 
 
 
DM 4 – En stärkt och modern 
arbetslöshetsförsäkring 
 
Motionär:  
72: Kommunal Väst och Transportsossen 

1. Att Socialdemokraterna verkar för att ersättningsnivåerna i A-kassan, inklusive 
grundbelopp och tak, indexeras enligt löneutvecklingen på arbetsmarknaden. 

2.  Att Socialdemokraterna verkar för att inkomstbortfallsprincipen stärks med ett höjt tak 
genom ett höjt maxbelopp. 

3.  Att Socialdemokraterna verkar för att inkomstbortfallsprincipen stärks genom ökad 
procentuell ersättning  

4.  Att Socialdemokraterna verkar för att det ska vara möjligt att bevilja inkomstrelaterad 
a-kasseersättning så snart medlemsvillkoret är uppfyllt, oavsett om arbetslösheten 
förnyats eller ej 

5.  Att Socialdemokraterna verkar för att differentieringen av a-kasseavgiften avskaffas för 
att inte straffa ut grupper med högre arbetslöshetsrisk ur a-kassan 
 

6.  Att Socialdemokraterna verkar för att avdragsrätten för a-kasseavgift återinförs 

1. Besvarad 
2. Besvarad 
3. Besvarad 
4. Avslag 
5. Besvarad 
6. Bifall 

DM 5 - En sjukförsäkring att lita på 
 
Motionär:  
73: Åsa Lundström 
74: Joakim Berlin 
75: Kommunal Väst 
76: Kommunal Väst 
77: Lisen Kindbom 
78: Bosniska  
79: Bosniska 

1. Att Socialdemokraterna verkar för att utbetalningar från socialförsäkringssystemet 
indexeras enligt löneutvecklingen på arbetsmarknaden 

2. att Socialdemokraterna verkar för att även timanställda och behovsanställda erhåller 
utökat skydd i sjukförsäkringen 

3. att 180-dagars prövningen avskaffas 
4. att Socialdemokraterna verkar för att de som arbetar inom vård och omsorg ska ha 

fortsatt rätt till karensersättningen efter pandemin 
5. att Socialdemokraterna verkar för att karensdagen i sjukförsäkringen skall avskaffas 

permanent 
6. att vi måste öka mandatet för sjukskrivande läkare. Så att hens bedömning av skada, 

sjukdom, hel eller deltidssjukskrivning, och 1-365 dagar lång sjukskrivning ska gälla igen 
7. att Socialdemokraterna verkar för att läkarens bedömning väger tyngre i 

Försäkringskassans bedömningar 

Besvarad 

DM 6 – Starka statsfinanser möjliggör 
investeringar för framtiden 
 
Motionär:  

1. Att Socialdemokraterna verkar för att reformera skattesystemet så att den långsiktiga 
finansieringen av välfärden säkras och en jämlik välfärd i hela landet garanteras genom 
ökade statliga skatteintäkter. 

2.  Att Socialdemokraterna verkar för att skatten på kapitalinkomster höjs. 
3.  Att Socialdemokraterna verkar för att överskottsmålet avskaffas   

1. Besvarad 
2. Besvarad 
3. Bifall 
4. Avslag 



 
 
 
80: Jimmy Sand 
81: Kommunal Väst  

 

4.  Att de offentliga finanserna tillåts gå med underskott över en konjunkturcykel för att 
finansiera utbyggnaden av viktig infrastruktur så som stambanor 

DM 7 – Fastighetsskatt 
 
Motionär: 
82: Johan Svensk (SSU GBG) 
83: Adam Van Stam 

1. Att Socialdemokraterna verkar för att en statlig beskattning på fastigheter införs för att 
ersätta den kommunala fastighetsavgiften. 

2. Att Socialdemokraterna verkar för att den statliga fastighetsskattens tak bestäms som 
baserat på en rimlig andel av årsinkomsten. 

Avslag 

DM 8 - En ny socialt hållbar 
bostadspolitik 
 
Motionär: 
84: Douglas Thorvaldsson 
85: Åsa Lundström 
86: Alexandra H. Sposato och Mahmod 
Bek (SSU Gbg) 
87: Kommunal Väst 
88: Ulf Lindqvist 
89: Erik Wheeler (SSU Gbg) 
90: Michael Grebelius 
91: Tural Kokulu 
92: Barbo Norén Klang och Maria Melin 

1. Att Socialdemokraterna ska verka för att en ny hållbar bostadspolitik genomförs. 
2.  Att Socialdemokraterna ska verka för att det skapas rättvisa ekonomiska villkor för 

boendet och att både nybyggnad och ombyggnad kan finansieras med rimliga villkor. 
3.  Att Socialdemokraterna ska verkar för att underlätta inträdet på den ordinarie 

bostadsmarknaden både inom det hyrda och ägda beståndet. 
4.  Att Socialdemokraterna ska verka för att underlätta för unga att etablera sig på 

bostadsmarknaden genom exempelvis inrätta speciella möjligheter till lån för unga 
vuxna. 

5.  Att Socialdemokraterna ska motverka bostadssegregation och förbättra 
förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor genom att kommunerna ges 
rätt att i detaljplan ange upplåtelseform som en del i att motverka segregation. 

6.  Att Socialdemokraterna ska verka för ett ökat byggande av ändamålsenliga bostäder till 
skälig kostnad samt att antalet specialbostäder för äldre och funktionsnedsättning ökas 
kraftigt. 

7.  Att Socialdemokraterna ska verka för att höja det statliga investeringsstödet för 
nyproduktion av bostäder. 

8.  Att Socialdemokraterna ska verka för en förbättring av de verktyg som gäller för 
kommunala bostadsförmedlingar och förturer, hyresgarantier samt villkor kreditgivare 
ställer på förstagångsköpare mm. 

9. Att Socialdemokraterna ska verka för att stoppa införandet av marknadshyror, som 
även inkluderar fri hyressättning vid nyproduktion. 

Besvarad 



 
 
 
DM 9 – En jämlik skola för lika 
möjlighet till första jobbet 
 
Motionär: 
93: Joakim Jardeby 
94: Kommunal Väst och Seko 
95: Daniel Havdelin 

1. Att Socialdemokraterna verkar för ett successivt införande av körkortsundervisning 
i gymnasieskolan som inte belastar kommunernas ekonomi eller möjliggör ökade 
vinstuttag för fristående huvudmän. 

2. Att Socialdemokraterna verkar för att utreda en form av deposition vid 
nyetablering av fristående skolor för att kompensera eventuella kostnader vid 
snabb nedstängning 

3. Att Socialdemokraterna verkar för att vinstjakten och marknadsstyrningen i skolan 
stoppas 

1. Besvarad 
2. Besvarad 
3. Bifall 

Distriktsmotion 10 – Tänderna en del av 
kroppen 
 
Motionär: 
96: Kommunal Väst 
97: Kommunal Väst 

1. Att Socialdemokraterna verkar för att regionerna inför gratis tandvård för fler 
grupper och intensifierar de preventiva åtgärderna för ökad munhälsa 

2. Att Socialdemokraterna verkar för att högkostnadsskyddet för tandvården succesivt 
harmoniseras för att sedan likställas med högkostnadsskyddet inom sjukvården 

3. Att Socialdemokraterna verkar för att regionerna inför fri tillgång tandhygienist för 
personer över 65 år 

1. Besvarad 
2. Bifall 
3. Besvarad 

DM 11 – Stärk och förbättra vården för 
psykisk ohälsa 
 
Motionär:  
98: Kim Son Ngo (SSU gbg) 
99: Sanna Moradi 

1. Att Socialdemokraterna verkar för att mer resurser ska tillsättas till psykiatrin, barn- och 
ungdomspsykiatrin samt primärvården och sjukvården för att läkare och psykologer kan 
göra en rätt bedömning av måendet och patientens behov. 

2. Att Socialdemokraterna verkar för att ett likvärdigt utbud av socialt stöd för patienter 
med psykisk ohälsa är tillgänglig i hela Sverige.  

3. Att Socialdemokraterna verkar för att tillsätta en utredning som kartlägger 
föreskrivningen av antidepressivmedicin och undersöker alternativa behandlingar för 
att komplettera eller ersätta utskrivning av antidepressivmedicin. 

4.  Att Socialdemokraterna verkar för att en utredning tillsätts för att se över om 
socialtjänstens har tillräckligt med resurser för att klara av sitt uppdrag att arbeta med 
psykisk ohälsa samt föreslå åtgärder för att stärka arbetet 

1. Besvarad 
2. Besvarad 
3. Avslag 
4. Avslag 

Distriktsmotion 12 – Kvinnolöftet   
 
Motionär: 

1. Att Socialdemokraterna verkar för att IOP (Idéburet offentligt partnerskap) ska bli norm 
i kommuners samarbeten mellan myndigheter och idéburna kvinnojourers verksamhet 
för att stärka samarbetet och på sikt även kvinnojourernas varande i kommunerna. 

1. Besvarad 
2. Besvarad 
3. Besvarad 



 
 
 
100: Majorna 
101: Biskop Kvinno 
102: Lema Heidarzai (SSU Gbg) 
103: Alexandra H. Sposato (SSU Gbg) 
104: Röda Rosor Kvinno 

2. Att Socialdemokraterna verkar för att jämställdhetsmyndigheten och regioner får ett 
utökat ansvar samt resurser för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor 

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

4. Att Socialdemokraterna verkar för att samarbetet mellan polis och kommunala 
hyresvärdar ses över för att grannsamverkan ska förstärkas och våld i hemmet ska 
identifieras lättare. 

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

6. Att Socialdemokraterna verkar för att tillämpningen av befintlig lagstiftning som berör 
mäns våld mot kvinnor kartläggs på nationell nivå för att se huruvida befintlig 
lagstiftning används och hur effektiv den är.  

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

8. Att Socialdemokraterna verkar för att utreda lagliga förutsättningar som möjliggör att 
kvinnan och eventuella barn kan bo kvar i hemmet under pågående utredning av våld i 
nära relation 

9. Att Socialdemokraterna verkar för prostitution ges brottsofferstatus. 
10. Att Socialdemokraterna verkar för att stödet till brottsoffer stärks  
11. Att Socialdemokraterna verkar för en lagändring som innebär att sexköp alltid leder till 

ett frihetsberövande straff 
12. Att Socialdemokraterna verkar för en lagändring som gör att sexköp alltid anses vara ett 

sexuellt övergrepp. 
13. Att Socialdemokraterna verkar för att barn vars föräldrar som har lagförts för att ha 

köpt sexuella tjänster orosanmäls till socialtjänsten 
14. Att Socialdemokraterna verkar för att en utredning tillsätts som undersöker om dagens 

lagstiftning kring oaktsam våldtäkt kan tillämpas inom sexköpslagstiftningen 
15. Att Socialdemokraterna verkar för en förändring av sexköpslagen som inbegriper 

sexköp utfört av svenska medborgare utomlands straffbart, även i de länder där det 
fortfarande är legalt. 

16. Att Socialdemokraterna motverkar den globala surrogatmoderindustrin 

4. Besvarad 
5. Bifall 
6. Besvarad 
7. Bifall 
8. Besvarad 
9. Besvarad 
10. Bifall 
11. Bifall 
12. Besvarad 
13. Avslag 
14. Besvarad 
15. Bifall 
16. Bifall 
17. Besvarad 
18. Avslag 
19. Besvarad 



 
 
 

17. Att Socialdemokraterna verkar för att likställa surrogatmoderskap vid människohandel 
18. Att verka för ett heltäckande förbud mot surrogatmoderskap 
19. Att verka för att företag som profiterar på kvinnors kroppar genom surrogatverksamhet 

inte ska få vara verksamma i Sverige 

DM 13 – Stärk äldreomsorgen 
 
Motionär:   
105: Helene Svensson och Susanne Bomark 
(Härlanda och Norra Älvstranden) 
106: Helene Svensson och Susanne Bomark 
(Härlanda och Norra Älvstranden) 
107: Ann-Christine Andersson (Stampen) 
108: Edin Osmancevic (Bosniska)  

1. Att Socialdemokraterna verkar för att varje äldreboende har utsedd läkare med avsatt 
tid för personliga och kontinuerliga bedömningar. 
 

2. Att Socialdemokraterna verkar för inrättandet av vårdcentraler med särskilt 
äldreperspektiv över hela landet. 
 

3. Att Socialdemokraterna verkar för att den medicinska kompetensen nära den 
boende/patienten ska öka genom samverkan mellan regioner och kommunerna 
avseende läkarinsatser i äldrevården ska ses över samt en lägsta nivå för läkarinsatser 
på äldreboende införas. 

Besvarad 

Distriktsmotion 14 – Fred, nedrustning 
och migration 
 
Motionär: 
109: Kurdiska 
110: Abbas Zarrinpour 
111: Titti Wahlberg 
112: Lars Edmar 
113: Tro och Solidaritet C och Tynnered 
114: Tro och Solidaritet Gbg 
115: Edin Osmancevic 

1. Att Socialdemokraterna verkar för en nationell folkbildningskampanj genomförs i syfte 
att involvera fler i Sveriges fredsarbete och främja en samhällsutveckling för mänsklig 
gemensam säkerhet 

2. Att socialdemokraterna driver frågan om att snarast signera FN:s konvention mot 
kärnvapen, och tillkännager som sin avsikt att en ratificering genomförs när en ny 
riksdag samlas efter valet 2022 

3. Att Socialdemokraterna aktivt verkar för att riksdagsbeslutet om att erkänna staten 
Västsahara verkställs 

4. Att Sverige verkar för att EU erkänner staten Västsahara 

5. Att fortsätta ansträngningarna för ett gemensamt och solidariskt asylmottagande inom 
EU 

6. Att Socialdemokraterna verkar för att ansvaret för att finansiera flyktingmottagande 
och integration flyttas över till staten 

1. Bifall 
2. Avslag 
3. Besvarad 
4. Besvarad 
5. Bifall 
6. Besvarad 
7. Besvarad 



 
 
 

 

7. Att Socialdemokraterna verkar för att rutiner och regler för en fungerande mottagning 
och integrering samordnas nationellt. 

DM 15 – Rättvisa investeringar för ett 
hållbart samhälle 
 
Motionär:  
116: Daniel Larsson Tangfors 
117: Aleksandra Eriksson och Moa 
Tennberg 
118: Antagen av Kommunal Väst 

1. Att Socialdemokraterna ska verka för att upprätta en statlig investeringsbank som kan 
tillhandahålla billigt och långsiktigt kapital för storskaliga offentliga och privata 
investeringar för bland annat den gröna omställningen 

2. Att Socialdemokraterna ska verka för en omställningsfond för basindustrin 
3. Att Socialdemokraterna ska verka för att subventioner som motverkar klimatmålen, 

såsom undantag för koldioxidbeskattning, fasas ut, samtidigt som glesbygd och 
jordbrukare kompenseras ekonomiskt  

4. Att Socialdemokraterna ska verka för ett stopp för utbyggnaden av fossil infrastruktur 
som låser fast Sverige i fortsatta koldioxidutsläpp 

5. Att Socialdemokraterna ska verka för att offentlig verksamhet blir pådrivande i 
omställningen, genom införandet av strikta miljö- och klimatkrav i offentliga 
upphandlingar.  

6. Att Socialdemokraterna ska verka för att en utredning tillsätts som föreslår hur 
lagstiftningen bör utformas för att främja algodling till havs 

7. Socialdemokraterna verkar för att en utredning tillsätts som undersöker juridiska 
möjligheter för regering, regioner och kommuner att åberopa principen om force 
majeure för att kunna häva avtal som försvårar Sveriges klimatomställning 

1. Avslag 
2. Besvarad 
3. Besvarad 
4. Besvarad 
5. Besvarad 
6. Besvarad 
7. Avslag 


