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Motionshäfte  Socialdemokraterna i Sjuhärad Motionshäfte – Socialdemokraterna i Sjuhärad

Motioner till Socialdemokraterna i    
Sjuhärads distriktskongress 2023

Nr Titel Motionär AK beslut DS beslut Föredragande Sid

1
Den socialdemokratiska 
valsedeln

Therese 
Bevenros Bifall Besvarad

Krister 
Andersson 4

2

Tillståndshantering hos statliga 
myndigheter och bolag

Patrik 
Harrysson Bifall Bifall Petter Löberg 6

3 Kulturskolan till alla barn Torsten Lind Bifall Bifall Marielle Palm 8

4
Fria arbetsskor till personal inom 
vård och omsorg

Kerstin Göss 
Lind Bifall Bifall

Ann-Christin 
Ahlberg 10

5 Rätten att ha med sin ledarhund
Helena 
Thelin Bifall Bifall Jessica Rodén 12

6
Alla barn och ungdomar ska fritt 
kunna välja fritidsaktivitet Hilja Lust Bifall Besvaras

Håkan 
Andersson 14

7 Stå upp för FN:s biståndsmål Bengt Bohlin Bifall Bifall
Peter 
Rosholm 16

8 Stå upp för FN:s biståndsmål
Tro och 
solidaritet Bifall Bifall

Peter 
Rosholm 18

9 Inför kvinnokliniker S-kvinnor Bifall Bifall
Helen 
Eliasson 20

10 Framtidsfullmakter
Pauuli 
Kuitunen Bifall Bifall

Eva-Karin 
Haglund 22

11 Bostadspolitik
Pauuli 
Kuitunen Bifall Bifall Torsten Lind 24

12 Frivilig kontrasignering
AnnSofi 
Tureson Bifall Bifall

Carina 
Fredriksen 26

13

Glasögon är ett hjälpmedel som 
för många har svårt att ha råd 
med

Inger 
Jörneberg Bifall Bifall Ylva Lengberg 28

14
Låt omsorgen av de äldre styras 
av goda levnadsvillkor

Ann-Christin 
Asp Bifall Bifall Ylva Lengberg 30

15
Bostadsbygandet med god 
tillgänglinghet Göran Björk Bifall Bifall Ulf Olsson 32

16 Motion om tidsbegräsning

Sara 
Andersson, 
Sead 
Omerovic Bifall Avslag

Krister 
Andersson 34
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Motion 1
Den socialdemokratiska valsedeln

Då partiet oftast identifierar sig med att kalla sig Socialdemokraterna, både muntligen och 
skriftligen i media samt när vi representerar partiet vid andra tillfällen, till exempel dörr-
knackning, försvårar det när vi på valsedeln heter Arbetarepartiet Socialdemokraterna.

Jag yrkar därför:
att Socialdemokraterna ändrar texten i huvudet på valsedeln till en ros och namnet Social-
demokraterna
att Svenljunga Arbetarekommun antar motionen som sin egen
att Socialdemokraterna i Sjuhärad antar motionen som sin egen och driver frågan på Social-
demokraterna nästa kongress

Therese Bevenros

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 1
Den socialdemokratiska valsedeln
Föredragande: Krister Andersson

Distriktsstyrelsens svar på motion ” Den Socialdemokratiska valsedeln”. Motionären belyser 
en problematik som var högaktuell för några val sedan, när Sverigedemokraterna tog sig 
in i riksdagen och nu växt sig stora. Då var otydligheten större och det var lätt att förväxla 
valsedel. Då var sannolikheten att sammanblanda Socialdemokraternas och Sverigedemo-
kraternas valsedlar stor och diskuterades flitigt. Valsedelns utseende regleras i lag (vallagen 
SFS 2005:837 och valförordningen SFS 2005:874). De ger stora möjligheter för oss som 
beställer valsedlarna till layout och utformning.
Nuvarande valsedlar är mycket tydliga där vår partisymbol, rosen och namnet Socialdemo-
kraterna framgår klart. Arbetarepartiet är skrivet med ett mycket mindre typsnitt. Distrikts-
styrelsen föreslår att motionen anses besvarad.

Även om vi i folkmun sällan kallas Arbetarepartiet Socialdemokraterna så är det vårt for-
mella namn och vi är många som känner en djup stolthet över namnet och vår historia. Då 
nuvarande valsedels utformning är mycket tydlig ser vi inte skäl till förändring. 

Distriktsstyrelsen föreslår:
Att motionen anses besvarad
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Motion 2
Motion gällande tillståndshantering hos statliga 
myndigheter och bolag
Vi står just nu i början på den gröna omställningen.
Vi har grönt stål, batterifabriker och annat som startar upp.
Hjulen snurrar fort nu, utländska investerare vill etablera verksamheter i Sverige. Vi har 
energin, kompetensen och infrastrukturen för att kunna leda den här omställningen.
Då duger det inte att det skall ta 7 år att dra en elkabel 15 kilometer eller att det ska ta 5 år 
att bygga en trafikplats.
Vattenfall, länsstyrelserna, trafikverket och andra institutioner arbetar på samma sätt idag 
som för 30 år sedan. Detta kommer inte att hålla!
Vi riskerar att bli ifrånsprungna av övriga världen. Om en utländsk aktör som vill investera 
miljarder i den gröna omställningen i Sverige får till svar att de tar 10 år innan de kan börja 
bygga kommer de titta på andra platser istället.
Vi måste takta med näringslivet, vara snabba och effektiva utan att göra avkall på rättssäker-
heten. Ett nytt sätt att arbeta med dessa frågor måste arbetas fram!
Tiden för tillståndsprocesser borde kunna halveras eller till och med minskas till en tredje-
del. Det kommer att krävas om vi vill vara med i den gröna omställningen.
Den omställningen är här och nu, om vi inte agerar kommer vi att missa tåget! För Sverige 
och jobbens skull är det en nödvändighet att vi kortar ner dessa processer omgående!

Jag yrkar därför:
att Socialdemokraterna i riksdagen driver frågan om att korta ner tiden för tillståndshante-
ring enligt intentionerna i brödtexten
att Svenljunga Arbetarekommun antar motionen som sin egen
att Socialdemokraterna i Sjuhärad antar motionen som sin egen och driver frågan på Social-
demokraterna nästa kongress

Patrik Harrysson

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 2
Motion gällande tillståndshantering hos statliga 
myndigheter och bolag 
Föredragande: Petter Löberg

Motionären driver en för Sveriges utveckling central fråga. Industrisatsningar, bostadsbyg-
gande eller infrasruktursatsningar riskerar att försenas eller frysa inne på grund av långa 
handläggningstider. Detta innebär många gånger orimliga konsekvenser för enskilda eller 
det offentliga som vill utveckla vårt samhälle.  
Regelverk har givetvis ett starkt berättigande - de skyddar mot maktmissbruk, miljöförstö-
ring och bevakar de olika intressena i de intressekonflikter som ofta finns. För att dessa skall 
ha legitimitet så krävs det dock att de är rättssäkra, men också effektiva. Sverige har tidigare 
varit ett internationellt föredöme när det kommer till att genomföra stora strategiska pro-
jekt. Idag är snarare bilden att vi inte sällan mals ner av byråkratiska och ineffektiva proces-
ser. Här delar vi motionärens uppfattning och som motionens exempel där vi tappar fart i 
den så viktiga gröna omställningen visar på hur förändring är nödvändig. 

Distriktsstyrelsen håller med om motionärens beskrivning att denna fråga behöver prioritera 
- såväl i de nuvarande processerna men också kring att se över lagstiftningen om så krävs.
 
Distriktsstyrelsen föreslår: 
Att bifalla motionen och översända den jämte yttrande partikongressen 
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Motion 3
Kulturskola till alla barn!

Kultur är viktigt!
Att barn skall ha möjlighet att spela ett instrument, att få sjunga eller dansa. Det är något 
som utvecklar både dem och samhället. Att det bidrar till förbättrade studieresultat är en 
fantastisk bieffekt.
I alla samhällen genom historien har kulturen haft en central roll och lämnat ett eftermäle 
till kommande generationer. Att få utöva och konsumera kultur är bra för den egna hälsan. 
Det är särskilt viktigt i en tid som nu då den psykiska ohälsan ökar bland unga.
Kultur skapar även glädje för andra. Hur många människor gläds varje dag åt tonerna från 
Björn och Bennys musik eller ett kapitel i Ronja Rövardotter?
Abbas musik sprider glädje och Astrid Lindgrens böcker fängslar nya läsare varje dag. Båda 
har dessutom satt Sverige på världskartan i kulturella sammanhang. Vem vet vem som är 
nästa kulturella storhet från Sverige?
Jag anser att alla barn ska ha möjlighet att bli det, att få drömma.
Alla vårdnadshavare har dock inte ekonomiska möjligheter att kunna tillgodose sina barns 
önskemål. Här kan kommunerna bidra till en förbättrad hälsa för eleverna, ett rikare sam-
hälle och att Sveriges ställning som kulturell världsmakt växer sig stark!

Jag yrkar därför:
att Socialdemokraterna ska verka för det skall vara obligatoriskt för Sveriges kommuner att 
erbjuda avgiftsfri kulturskola till alla barn i grundskolan
att Svenljunga Arbetarekommun antar motionen som sin egen
att Socialdemokraterna i Sjuhärad antar motionen som sin egen och driver frågan på Social-
demokraterna nästa kongress

Torsten Lindh

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 3
Kulturskola till alla barn!
Föredragande: Marielle Palm

Kultur för våra unga är viktigt. Att få möjlighet att utöva sitt musikintresse och ta del av 
kulturutbudet som en kulturskola erbjuder ska inte vara avhängigt av föräldrarnas inkomst-
nivå. Musikintresse och önskan om att få lära sig mer om olika konstformer såsom mål-
ning, diktning, sång, musik och teater finns inte bara hos de vars föräldrar har råd att betala 
avgifterna. En kulturskola och dess utbud av aktiviteter ska vara tillgänglig för alla barn som 
vill utöva sitt intresse. 

Distriktsstyrelsen föreslår:
Att bifalla motionen och översänds jämte yttrande till partikongressen
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Motion 4
Fria arbetsskor till personal inom vård och om-
sorg.
Den största utmaningen för kommuner och regioner i Sverige de kommande åren är kom-
petensförsörjningen.
Vi behöver, och vill, vara en attraktiv arbetsgivare som lockar människor att söka anställ-
ning hos oss. I välfärden behöver vi arbeta med arbetsmiljön.
Vårdpersonal inom hemtjänst, vård och omsorgsboende är alltid på språng. Ofta är det 
långa arbetspass på hårda golv med begränsade möjligheter att sätta sig och vila fötterna en 
stund.
För att spara på personalens ryggar, knän och fötter behövs ergonomiskt riktiga skor. Idag 
finns inga lagkrav på att arbetsgivare är skyldiga att tillhandahålla ordentliga skodon, varken 
för inom- eller utomhusbruk. Det borde vara en självklar rättighet för de som arbetar inom 
vården.
Jag anser att ingen inom vård och omsorg ska behöva drabbas av skador som kan avhjälpas 
med ordentliga skor.

Jag yrkar därför:
att all personal inom vård och omsorg ska ha tillgång till ergonomiska skor
att Svenljunga Arbetarekommun antar motionen som sin egen
att Socialdemokraterna i Sjuhärad verkar för att all vård- och omsorgspersonal ska ha till-
gång till fria arbetsskor

Kerstin Göss Lindh

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 4
Fria arbetsskor till personal inom vård och omsorg
Föredragande: Ann-Christin Ahlberg

Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikter att det är viktigt att vi är goda arbetsgivare, 
arbetar för en bra arbetsmiljö, bra arbetsvillkor för att kunna behålla och rekrytera nya väl-
färdsarbetare. Angående fria arbetsskor sa vår partiordförande Magdalena Andersson på vår 
senaste partikongress att vi socialdemokrater ska jobba för fria arbetsskor till personal inom 
vård och omsorgen. Det blev också ett kongressbeslut på detta. Fria arbetsskor för persona-
len inom vård och omsorgen ska vi jobba för i hela Sjuhäradsbygden.

Distriktsstyrelsen föreslår:
Att motionen bifalls
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Motion 5
Motion om rätten att ha med sin ledarhund

Ledarhunden är ett bra förflyttningshjälpmedel för en person med synnedsättning. Den kan 
göra skillnaden mellan att leva ett isolerat liv och ett liv där det går att ta del av samhällets 
utbud. Statliga medel satsas varje år på att ta fram ledarhundar som hjälpmedel för blinda/
personer med grav synnedsättning. Tyvärr blir det svårt att nyttja hjälpmedlet om en bara 
kan ta sig till och från aktiviteter/lokaler utan att för den delen få ta med sig sitt hjälpmedel 
in på aktiviteten/till lokalen.
Diskrimineringslagen klassar otillgänglighet som en del i diskrimineringsgrunderna sedan 
2015 och butiker och restauranger har enligt Livsmedelsverkets vägledning om hygien och 
Dagligvaruhandelns branschriktlinjer rätt att släppa in ledarhundsekipage. Ändå händer det 
gång på gång att ledarhundsekipage nekas tillträde till butiker och restauranger med hänvis-
ning till att hundar inte är tillåtna eller att de inte måste släppa in ledarhundar. I våras gav 
regeringen Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att genomföra informationsinsatser 
om skyddet mot diskriminering för personer med funktionsnedsättning som använder 
ledarhund som hjälpmedel. Men så länge lagen är tandlös sker ingen förändring.
Ett hundratal anmälningar har gjorts till Diskrimineringsombudsmannen då ledarhundseki-
page inte har fått komma in på t ex restauranger. Ändå har DO valt att inte gå vidare med 
något ärende till domstol. Anledningen till återhållsamheten är att det krävs ett klockrent 
fall som kan bli prejudicerande och att det finns en rädsla för att en dom ska slå fel och 
leda till prejudikat åt andra hållet. Allt detta tyder på att det inte finns en tillräckligt tydlig 
lagtext som går att luta sig mot i verkligheten.
Låt denna statliga investering nu bli fullt nyttjad och hjälp samhället att inkludera ledar-
hundsekipage som en naturlig del.
Låt ledarhundsförare få tydliga verktyg för att kunna hävda sin rätt att få ta med sig sin 
ledarhund in är någon form av aktivitet äger rum som alla människor är välkomna att delta 
i, inhandla eller förnöja sig med. 

Ta vara på den hälsofrämjande och självständiggörande investering som utbildandet 
av ledarhundar medför för brukarna och möjliggör full användning av hjälpmedlet 
ledarhund genom:
att inhämta lärdom från Norges och Finlands lagstiftning och ta fram ett skall-krav för 
samtliga näringsidkare, arbetsgivare och offentliga arrangörer att tillåta ledarhundar i sina 
lokaler.

Helena Thelin

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 5
Motion om rätten att ha med sin ledarhund
Föredragande: Jessika Rodén

För oss Socialdemokrater är det viktigt att samhället är tillgängligt och utformat så att alla 
kan delta utifrån sina förutsättningar. Individer med funktionsnedsättningar ska kunna vara 
fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Det är så 
vi skapar ett starkare och tryggare samhälle.

Motionären belyser vikten av att ledarhundsekipage har fullt tillträde till samhället. Le-
darhunden är ett ovärderligt hjälpmedel för individer utan ledsyn. Ledarhunden gör det 
möjligt för ledarhundsföraren att ta del av samhällets utbud. Dock förekommer det att le-
darhundar nekas tillträde till butiker och restauranger med hänvisning till att hundar inte är 
tillåtna eller att man inte måste släppa in ledarhundar. Gällande diskrimineringslag klassar 
otillgänglighet som en del i diskrimineringsgrunderna.

Motionären menar att den svenska lagstiftningen är otydlig vilket medför att ledarhunds-
ekipage inte kan delta i samhällets alla delar.

Distriktsstyrelsen instämmer med motionären om att inhämta lärdom från Norges och 
Finlands lagstiftning och ta fram ett skall-krav för samtliga näringsidkare, arbetsgivare och 
offentliga arrangörer att tillåta ledarhundar i sina lokaler.

Distriktsstyrelsen föreslår:
Att motionen bifalls och översända den jämte yttrande till partikongressen
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Motion 6
Alla barn och ungdomar ska fritt kunna välja fri-
tidsaktivitet.
Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa positivt och motverkar psykisk ohälsa. Många arbetsgivare
uppmuntrar idag sina anställda till fysisk aktivitet genom att betala ut ett friskvårdsbidrag.
Friskvårdsbidraget är skattefritt och statligt finansierat. Något sådant finns inte för våra barn
och ungdomar. Fritidsaktiviteter kostar pengar men prislappen skiljer sig markant beroende
på vilken aktivitet det handlar om. Att utöva en fritidsaktivitet får inte bli en klassfråga och
något en familj tvingas prioritera bort för att de inte har råd.

Jag yrkar:
att ett aktivitetsbidrag för barn och ungdomar skall införas.
att aktivitetsbidraget skall vara statligt finansierat.

Hilja Lust

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 6
Alla barn och ungdomar ska fritt kunna välja fri-
tidsaktivitet. 
Föredragande: Håkan Andersson

Motionären tar upp en mycket viktig fråga. Barn och ungdomar idag lever i ett ojämlikt 
klassamhälle där barn och ungdomar stängs ute från fritidsaktiviteter av ekonomiska skäl. 
Barn och ungdomars fritidsaktiviteter är för många familjer tyvärr allt för dyrt. Distriktssty-
relsen anser att det är viktigt att arbeta för ett jämlikt samhälle.  Att ge alla barn och ungdo-
mar goda förutsättningar att ha en aktiv fritid är även vårt mål. Men distriktsstyrelsen anser 
att införandet av ett statligt aktivitetsbidrag är fel väg att gå.  
Vi anser att en höjning av barn- och studiebidrag är bättre än införandet av olika typer av 
system med checkar eller aktivitetsbidrag. 

Sverige har ett fantastiskt föreningsliv som vi anser är viktigt att värna. Stat och kommuner 
stödjer idag civilsamhället, idrottsrörelsen och kulturen. Det handlar tillexempel om eko-
nomiska bidrag till föreningar och genom lokaler och anläggningar. För att kunna ha låga 
medlemsavgifter i den ideella sektion behöver bidrag till föreningar prioriteras.
Att skapa ett system med aktivitetsbidrag/checkar tror vi skulle leda till att pengar på sikt 
kommer tas från den ideella sektorn till privata bolag som driver tillexempel gym, danssko-
lor med vinstintresse som grund. När stat och kommun har gratis entré vid museer, kul-
turskolor och simhallar förespråkar ofta borgerliga partier att det ska avskaffas för att uppnå 
konkurrensneutralitet med annat. Ett aktivitetsbidrag skulle enligt oss driva på införandet 
av avgifter där det idag är gratis.

Distriktsstyrelsen föreslår:
Att motionen besvaras med anledning av yttrandet.
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Motion 7
Stå upp för FN:s biståndsmål

Sverige har länge tillhört en av världens främsta biståndsgivare men riskerar nu att bli ”bäst” 
på att urholka biståndet. 

FN beräknar att över 291 miljoner människor är i behov av stöd, en kraftig ökning på bara 
två år. 2020 var siffran 168 miljoner. Samtidigt aviserar land efter land att de nu ska ta 
biståndsmedel och använda till inhemskt flyktingmottagande. Sverige ser dessutom ut att 
vilja ta på sig ledartröjan i den urholkningen då det aviserat störst flyktingavräkningar av 
alla OECD länder för att täcka de ökade flyktingkostnaderna i och med kriget i Ukraina. 
Hela 17,1 procent av Sveriges bistånd för 2022 riskerar då att avräknas till flyktingmotta-
gande och användas utanför biståndets mål. Nedskärningar som skulle innebära att pengar, 
som idag behövs mer än någonsin för att möta ökad fattigdom och hunger, stärka flickors 
och kvinnors rättigheter och stötta de som kämpar mot auktoritära ledare, skulle stanna i 
Sverige.
Att skära ner nu för stunden kan kosta mångdubbelt i framtiden. Svenskt bistånd bidrar i 
dag till en ökad säkerhet för miljontals kvinnor och flickor i världen. Ett minskat bistånd 
gör att kriser världen över förvärras och nya krig riskerar att bryta ut, vilket i förlängningen 
kommer att påverka även oss. För att inte tala om hur många fler människor som drabbas 
av ökad fattigdom, utsatthet och hunger.

Med anledning av detta yrkar vi i Socialdemokrater för tro och solidaritet på:
att Borås Arbetarkommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
att partidistriktet verkar för att Sverige ska upprätthålla biståndet på FN:s mål 
om 1% av BNI. 
att partidistriktet verkar för att Svenskt bistånd ska användas enligt biståndsmålen utanför 
Sverige. 
att partidistriktet sänder motionen till Partistyrelsen.

Bengt Bohlin
ESP - Västsverige

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 7
Stå upp för FN:s biståndsmål 
Föredragande: Peter Rosholm

Sveriges biståndsmål på 1% av BNI har tyvärr urholkats under flera år. Under tidigare 
regeringar har delar av biståndet används till flyktingmottagning i Sverige. Nuvarande reger-
ingen har gett besked om att biståndet inte längre ska kopplas till den svenska ekonomin 
utan i en treårig siffersatt budget. Någon sådan är inte presenterad ännu men ledande mo-
derata företrädare har uppgivit att nivåerna skulle kunna hamna kring 0,7 procent, vilket är 
den lägsta ambition som EU har angett. 

I samband med sänkningen av nivån i Sveriges bistånd ser vi en märklig argumentation 
från  partierna bakom regeringen: ”genom sänkt bistånd ska mer pengar hamna till stöd för 
fattiga.” Detta är naturligtvis ännu ett falskt mantra från de styrande partierna som faller på 
sin egen orimlighet. 

Att biståndspengar ska användas klokt och ansvarsfullt är självklart. Lika självklart är att de 
pengar den rika världen avsätter i bistånd inte på långt när räcker att utrota fattigdom och 
hungersnöd i världen. Ovanpå detta har vi Ukraina-kriget, allt fler klimatflyktingar samt en 
oroväckande försämring av de mänskliga rättigheterna i världen.

Distriktsstyrelsen föreslår:
Att motionen bifalls och jämte yttrande översänds till partistyrelsen. 
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Motion 8
Stå upp för FN:s biståndsmål

Sverige har länge tillhört en av världens främsta biståndsgivare men riskerar nu att bli ”bäst” 
på att urholka biståndet. 

FN beräknar att över 291 miljoner människor är i behov av stöd, en kraftig ökning på bara 
två år. 2020 var siffran 168 miljoner. Samtidigt aviserar land efter land att de nu ska ta 
biståndsmedel och använda till inhemskt flyktingmottagande. Sverige ser dessutom ut att 
vilja ta på sig ledartröjan i den urholkningen då det aviserat störst flyktingavräkningar av 
alla OECD länder för att täcka de ökade flyktingkostnaderna i och med kriget i Ukraina. 
Hela 17,1 procent av Sveriges bistånd för 2022 riskerar då att avräknas till flyktingmotta-
gande och användas utanför biståndets mål. Nedskärningar som skulle innebära att pengar, 
som idag behövs mer än någonsin för att möta ökad fattigdom och hunger, stärka flickors 
och kvinnors rättigheter och stötta de som kämpar mot auktoritära ledare, skulle stanna i 
Sverige.
Att skära ner nu för stunden kan kosta mångdubbelt i framtiden. Svenskt bistånd bidrar i 
dag till en ökad säkerhet för miljontals kvinnor och flickor i världen. Ett minskat bistånd 
gör att kriser världen över förvärras och nya krig riskerar att bryta ut, vilket i förlängningen 
kommer att påverka även oss. För att inte tala om hur många fler människor som drabbas 
av ökad fattigdom, utsatthet och hunger.

Med anledning av detta yrkar vi i Socialdemokrater för tro och solidaritet på:
att Borås Arbetarkommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
att partidistriktet verkar för att Sverige ska upprätthålla biståndet på FN:s mål 
om 1% av BNI. 
att partidistriktet verkar för att Svenskt bistånd ska användas enligt biståndsmålen utanför 
Sverige. 
att partidistriktet sänder motionen till Partistyrelsen.

Bengt Bohlin
Socialdemokrater för tro och solidaritet

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 8
Stå upp för FN:s biståndsmål 
Föredragande: Peter Rosholm

Sveriges biståndsmål på 1% av BNI har tyvärr urholkats under flera år. Under tidigare 
regeringar har delar av biståndet används till flyktingmottagning i Sverige. Nuvarande reger-
ingen har gett besked om att biståndet inte längre ska kopplas till den svenska ekonomin 
utan i en treårig siffersatt budget. Någon sådan är inte presenterad ännu men ledande mo-
derata företrädare har uppgivit att nivåerna skulle kunna hamna kring 0,7 procent, vilket är 
den lägsta ambition som EU har angett. 

I samband med sänkningen av nivån i Sveriges bistånd ser vi en märklig argumentation 
från  partierna bakom regeringen: ”genom sänkt bistånd ska mer pengar hamna till stöd för 
fattiga.” Detta är naturligtvis ännu ett falskt mantra från de styrande partierna som faller på 
sin egen orimlighet. 

Att biståndspengar ska användas klokt och ansvarsfullt är självklart. Lika självklart är att de 
pengar den rika världen avsätter i bistånd inte på långt när räcker att utrota fattigdom och 
hungersnöd i världen. Ovanpå detta har vi Ukraina-kriget, allt fler klimatflyktingar samt en 
oroväckande försämring av de mänskliga rättigheterna i världen.

Distriktsstyrelsen föreslår:
Att motionen bifalls och jämte yttrande översänds till partistyrelsen. 
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Motionshäfte  Socialdemokraterna i Sjuhärad Motionshäfte – Socialdemokraterna i Sjuhärad

Motion 9
Inför kvinnokliniker

Kvinnohälsa och problem rörande kvinnors behov av vård är ett lågprioriterat område i 
vården. Det är väldokumenterat att kvinnor får mindre resurser i form av kortare vårdti-
der, lägre prioritet, bristande bemötande samt att den manliga fysiologin fortfarande utgör 
normen vid bedömning av symtom och åtgärder eller medicinering. Till detta hör även 
kvinnliga sjukdomar och problem såsom klimakteriebesvär, endometrios eller fertilitetspro-
blem, såväl som sjukdomar som drabbar kvinnor i högre utsträckning än män, exempelvis 
benskörhet, depression och ångest eller smärtproblematik. 

I Borås finns flera privata kliniker som erbjuder tjänster vid exempelvis klimakterie- och 
fertilitetsproblem, vilket kan kosta den sökande ca 2000kr för ett besök. Att kvinnor tvingas 
söka privat vård på grund av att resurser saknas i offentlig regi är inte förenligt med god och 
jämlik vård. Många kvinnor lider i det tysta för att de får inte den förebyggande eller akuta 
vård de behöver.

Kvinnohälsa och kvinnorelaterade tillstånd och sjukdomar såsom klimakteriet, endome-
trios, fertilitetsproblem och förlossningsskador tas idag inte på allvar. Många arbetsföra 
kvinnor är sjukskrivna i onödan för att de inte får rätt vård, vilket medför stort lidande för 
de kvinnor som berörs. Detta innebär även en onödig kostnad för samhället.

Vi vill:
att Borås Arbetarkommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen,
att partidistriktet verkar för att det införs särskilda kvinnokliniker i offentlig regi med fokus 
på kvinnors hälsa och att de ska vara tillgängliga för alla kvinnor,
att partidistriktet verkar för att vården tar hänsyn till kvinnorelaterade sjukdomar med spe-
cialist inom området på varje vårdcentral, 
att partidistriktet verkar för att det införs klimakteriemottagning på varje vårdcentral och
att partidistriktet sänder motionen till s-gruppen i regionfullmäktige samt partistyrelsen

S-kvinnor i Borås

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 9
Inför kvinnokliniker
Föredragande: Helen Eliasson

Distriktsstyrelsen håller med om motionens beskrivning av att kvinnors behov av vård är ett 
låg prioriterat område som behöver ses över. Forskning visar att vården gör skillnad mellan 
kvinnor och män på ett sätt som inte är medicinskt motiverat. Resultat kan bli felaktiga 
diagnoser och behandlingar och ett bristande bemötande. 

Vård ska ges efter behov och man ska inte behöva söka privata alternativ för att det saknas 
kunskap och resurser i den offentliga vården.

Idag har primärvården som första linjen ansvaret för kvinnorelaterade tillstånd såsom kli-
makteriet, osteoporos (benskörhet) och kan i sin tur remittera till specialistvården när behov 
finns. Vi ser att den kedjan behöver bli bättre för att kvinnor ska få en mer jämlik vård och 
undvika onödigt lidande.

Kompetensen kring kvinnors hälsa måste höjas och normen för bedömning av symtom och 
behandling breddas så att den gäller såväl män som kvinnor. 
Vi anser att det är rimligt att verka i motionens anda/intention för att förbättra och säker-
ställa en jämlik vård för kvinnor.

Distriktsstyrelsen föreslår:
Att motionen bifalls jämte yttrande översänds till Socialdemokraterna i Västra Götalandsre-
gionen och partistyrelsen. 
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Motionshäfte  Socialdemokraterna i Sjuhärad Motionshäfte – Socialdemokraterna i Sjuhärad

Motion 10
Framtidsfullmakter 

Lagen om framtidsfullmakter innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en 
fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller lik-
nande varaktigt och i huvudsak inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten 
utställs alltså för ett framtida behov. 
Det låter bra men nu kommer signaler om att det är svårt att tillämpa dessa framtidsfull-
makter. Oftast förvaras framtidsfullmakterna fysiskt på ett bankkontor. Det krävs att du 
som behöver använda framtidsfullmakten för att hjälpa fullmaktsgivaren fysiskt besöker 
aktuell bank. I dagens Sverige är det inte ovanligt att tillexempel anhöriga barn bor på an-
nan ort. 
Staten borde upprätta ett nationellt register som möjliggör digital hantering av framtidsfull-
makter. Den som bemyndigats att företräda någon genom en framtidsfullmakt borde med 
hjälp av tillexempel Bank-ID kunna bistå fullmaktsgivaren. 
En framtidsfullmakt bör inte enbart kunna användas i kontakt med banken utan även 
kunna inbegripa kontakter inom vården och myndigheter. Vilket underlättas genom ett 
nationellt register. 

Med hänvisning till ovan vill jag:
att vi socialdemokrater agerar ett nationellt register för framtidsfullmakter och en enklare 
hantering för att bistå fullmaktsgivaren enligt motionens intentioner. 
att Socialdemokraterna i Mark antar motionen som sin egen och överlämnar den till 
distrikts kongressen. 
att distriktskongressen antar motionen som sin egen och överlämnar den till partistyrelsen, 
och riksdagsgruppen för fortsatt arbete. 

Pauli Kuitunen 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 10
Framtidsfullmakter 
Föredragande: Eva-Karin Haglund

Motionsställaren beskriver en del av den problematik och de begränsningar som kan uppstå 
vid tecknande av framtidskontrakt i nuvarande form. 
Ett register borde kunna lösa denna problematik och möjliggöra att fullmakten också får en 
bredare funktion exempelvis även i kontakter med   bl.a vårdgivare och andra nödvändiga 
instanser.

Distriktsstyrelsen föreslår: 
Att motionen bifalls och jämte yttrande översänds till partistyrelsen och riksdagsgruppen. 



24 25

Motionshäfte  Socialdemokraterna i Sjuhärad Motionshäfte – Socialdemokraterna i Sjuhärad

Motion 11
Bostadspolitik 

Utan kapital är går det inte att komma in på den egenägda bostadsmarknaden. För att köpa 
hus eller lägenhet krävs en kontantinsats enligt svensk lag. Minst 15 procent av bostadens 
pris ska vara en kontantinsats, resterande 85 procent av bostadens pris kan du finansiera 
med bolån. 
Låten Staten och kapitalet beskriver bostadsmarknaden så här:  
Kapitalet höjer hyrorna och staten bostadsbidragen  
så kan man fiffla en smula med den järnhårda lönelagen  
och till och med betala mindre i lön än priset för mat och för hyra  
för staten skjuter så gärna till om levnadsomkostnaderna blivit allt för dyra. 
Ibland är det inte så långt mellan dikt och verklighet. Många löntagare har svårt att spara 
ihop till kontantinsatsen. Bostadshyrorna är höga och lönerna för låga. Vilket gör det svårt 
att komma in på den egenägda bostadsmarknaden. 
Den som väl köpt en bostad gynnas genom att kunna göra avdrag för ROT och ränteav-
drag. 
Arbetarrörelsen och Socialdemokraterna bör på något sätt underlätta för vanliga löntagares 
inträde på bostadsrätts- och egnahemsmarknaden. Rätten till bra bostäder och ett jämlikare 
samhälle ligger i vårt DNA. Hur trösklarna ska sänkas så att den utan kapital ska kunna 
träda in på den egenägda bostadsmarknaden bör utredas. Kan det tillexempel ske genom 
någon form av statliga lån, en för delaktig sparform, statliga garantier eller investeringsstöd. 
Det bör utformas på ett fördelnings politiskt positivt sätt så att det inte enbart används av de 
redan kapitalstarka i samhället. 

Med hänvisning till ovan vill jag:
att vi socialdemokrater agerar för att underlätta inträdet i den egenägda bostadsmarknaden  
i enlighet med motionens intentioner. 
att Socialdemokraterna i Mark antar motionen som sin egen och överlämnar den till 
distrikts kongressen. 
att distriktskongressen antar motionen som sin egen och överlämnar den till partistyrelsen, 
och riksdagsgruppen för fortsatt arbete. 

Pauli Kuitunen 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 11
Bostadspolitik
Föredragande: Torsten Lind

Motionären vill utreda möjligheten att icke kapitalstarka grupper får en möjlighet att äga 
sin bostad. 
Många löntagare har svårt att spara till den kapitalinsats på 15 procent av bostadens värde 
som idag krävs. Äger du din bostad så har du också möjlighet till ränteavdrag och ROT 
avdrag. Socialdemokraterna och Arbetarrörelsen bör därför ta initiativ till att utreda möj-
ligheten för de utan kapital att komma in på den egenägda bostadsmarknaden. Detta kan 
göras med t.ex. någon form av statliga lån. 

Distriktsstyrelsen föreslår:
Att motionen bifalls och jämte yttrande översänds till partistyrelsen och riksdagsgruppen.



26 27

Motionshäfte  Socialdemokraterna i Sjuhärad Motionshäfte – Socialdemokraterna i Sjuhärad

Motion 12
Frivillig kontrasignering 

Vi läser dagligen om hur äldre genom olika bedrägerier luras genom att signera digitalt via  
Bank-ID. Många äldre känner en stor osäkerhet och otrygghet. Trots att de inte är i nivå av 
behov av godeman, ställföreträdare eller undertecknat en framtidsfullmakt. 
En mellan nivå skulle vara att tillåta en form av frivillig kontrasignering. Det vill säga att 
det via Bank-ID ska kunna vara två i förening för att godkänna en signering. Det bör kunna 
regleras att belopp och uppdrag definieras till ett visst fastställt belopp. 
Det krävs sannolikt en utredning som belyser risker och fördelar med frivillig kontrasigne-
ring. Men förhoppningsvis kan en modell arbetas fram som skapar trygghet och minskar 
risken för åldersbedrägerier. 

Med hänvisning till ovan vill jag:
att vi socialdemokrater agerar för att utreda möjligheten att införa en form av frivillig kon-
trasignering i enlighet med motionens intentioner. 
att Socialdemokraterna i Mark antar motionen som sin egen och överlämnar den till 
distrikts kongressen. 
att distriktskongressen antar motionen som sin egen och överlämnar den till partistyrelsen, 
och riksdagsgruppen för fortsatt arbete. 

AnnSofi Tureson

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 12
Frivillig kontrasignering 
Föredragande: Carina Fredriksen

Motionen tar upp ett aktuellt ämne då det är många av våra äldre som blir bedragna idag. 
Det är i första hand äldre personer som bedragarna riktar in sig på. Därför är det extra vik-
tigt att medveten göra detta samt hitta en bra lösning till detta.  
Jag bifaller motionen och hoppas att man med dagens tekniska hjälpmedel ska kunna ta 
fram en lösning. 

Distriktsstyrelsen föreslår: 
Att motionen bifalls och jämte yttrande översänds till partistyrelsen och riksdagsgruppen.
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Motion 13
Glasögon är ett hjälpmedel som för många har 
svårt att ha råd med 
Titta runt omkring dig så ser du ( om du kan se) att många har glasögon. Synnedsättningar 
och syn fel är vanligt förekommande. Vi har olika ekonomiska förutsättningar och det är 
inte jämlikt att din ekonomi ska avgöra om du har råd med kontaktlinser eller glasögon. 
Du kan idag få hjälpmedel om du har en synnedsättning som gör att du har svårt att klara 
dig i vardagen. Vilken typ av synhjälpmedel du kan få beror på hur stor synnedsättning 
du har och vad du behöver hjälpmedlet till. Det beror också på vilka regler som finns i din 
region. 
Innan du kan få ett hjälpmedel kommer ditt behov utredas. Det kallas att förskrivaren gör 
en behovsbedömning. Det görs vid första besöket på syncentralen. Du får berätta vad du 
har svårt att klara av på grund av din synnedsättning och förskrivaren gör en bedömning av 
vad du behöver. Tyvärr räcker det oftast inte med att du är i behov av glasögon. Är behovet 
inte tillräckligt stort så får du själv betala för dina glasögon. 
Barn och unga kan dock få kostnadsfria glasögon med regionernas glasögonbidrag. Sedan 
2016 gäller en ny lag som innebär att barn och unga mellan 8-19 år har rätt till bidrag för 
glasögon eller kontaktlinser. Bidragets storlek och villkor varierar mellan olika regioner. 
När du är äldre och inte har en större synnedsättning förväntas du som sagts ovan betala för 
dina glasögon fullt ut själv. 
Många arbetsgivare står för glasögon. Det är då en skattepliktig förmån som arbetsgivaren 
ska be tala arbetsgivaravgifter på samt dra preliminärskatt från. Det finns dock speciella 
terminalglasögon (glasögon för datorarbete) och skyddsglasögon som är skattefria om den 
anställde behöver dem för att kunna utföra sitt arbete. 
Ett jämlikt samhälle borde undanröja kostnader för alla som har behov av synhjälpmedel. 

Med hänvisning till ovan vill jag:
att vi socialdemokrater agerar för att det ska bli billigare, helst kostnadsfritt, med synhjälp-
medel som kontaktlinser och glasögon. 
att Socialdemokraterna i Mark antar motionen som sin egen och överlämnar den till 
distrikts kongressen. 
att distriktskongressen antar motionen som sin egen och överlämnar den till partistyrelsen, 
och riksdagsgruppen för fortsatt arbete. 

Inger Jörneberg

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 13
Glasögon är ett hjälpmedel som för många har 
svårt att ha råd med 
Föredragande: Ylva Lengberg

Motionären lyfter en viktig fråga. Ekonomiska förutsättningar påverkar i hög grad möjlig-
heten att få tillgång till glasögon eller kontaktlinser. Många får vänta med eller helt enkelt 
avstå från köp av glasögon på grund av sin ekonomi. Det gör att frågan i högsta grad är en 
jämlikhetsfråga. 
Som motionären beskriver kan man idag kan fä hjälp med synhjälpmedel, i Västra Göta-
landsregionen kostnadsfritt om de förskrivs av syncentralen, om man har svårt att klara 
sig i vardagen. Dock ingår inte glasögon eller kontaktlinser i dessa synhjälpmedel, trots att 
många med synnedsättningar eller synfel inte skulle klara sig i vardagen utan sina glasögon 
eller kontaktlinser. 
Motionärerna nämnder också den nya lagen som infördes 2016 och som innebär att barn- 
och unga mellan 8-19 år har rätt till bidrag för glasögon och kontaktlinser. Socialstyrelsen 
tick i uppdrag att göra en uppföljning av reformen, och i slutrapporten från 2017 rapporte-
ras att det finns signifikanta skillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Till exempel 
har hushåll med vårdnadshavare som är ensamstående, har en låg inkomst, låg utbildning 
och/eller är födda utanför Sverige oftare fått vänta med eller avstå från inköp av glasögon 
eller linser på grund av att man inte har råd. Men det framkommer också att bidraget gjort 
skillnad. Med hjälp av bidraget har färre hushåll behövt vänta med inköp av glasögon eller 
linser till sitt/sina barn. 
Med tanke på ovanstående anser distriktsstyrelsen att vi bör ta nästa steg i reformarbetet, 
dvs att arbeta för att även personer över 19 år ska få en mer jämlik tillgång till synhjälpme-
del. 

Distriktsstyrelsen föreslår:
Att motionen bifalls och jämte yttrande översänds till partistyrelsen, riksdagsgruppen och 
regionfulmäktigegruppen. 
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Motion 14
Lät omsorgen av de äldre styras av goda levnads-
villkor! 
I handlingsprogrammet ”Hållbar välfärd för alla” för Socialdemokraterna i Mark 2023-
2026 konstateras att ”alla äldre har rätt till en trygg ålderdom. Ingen äldre ska behöva kän-
na sig ensam i Mark Kommunen ska ha en enastående äldreomsorg med hög och likvärdig 
kvalitet”. I praktiken innebär det att lagstiftningen och verksamhet för äldre behöver styras 
utifrån goda levnadsvillkor och inte som idag utifrån skälig levnadsnivå. 
Nuvarande socialtjänstlagsstiftning behöver ses över. En översyn som resulterar i en tydlig 
inriktning och ambition att omsorgen om de äldre ska styras utifrån goda levnadsvillkor.  
Det innebär att den enskildes rätt till individanpassad vård, omsorg, stöd och service väsent-
ligt förbättras jämfört med dagens lagstiftning som bara har ambitionen skälig levnadsvivå. 

Yrkande:
att en översyn görs av nuvarande socialtjänstlagstiftning med en tydlig inriktning och ambi-
tion om att omsorgen ska styras utifrån goda levnadsvillkor.
att Socialdemokraterna i Mark antar motionen som sin egen och överlämnar den till 
distrikts kongressen. 
att distriktskongressen antar motionen som sin egen och överlämnar den till partistyrelsen, 
och riksdagsgruppen för fortsatt arbete. 

Ann-Cristin Asp

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 14
Lät omsorgen av de äldre styras av goda levnads-
villkor! 
Föredragande: Ylva Lengberg

Frågan om att ändra från skälig till god nivå inom Socialtjänstlagen är komplex. När en så-
dan förändring diskuteras brukar det vara med syftet att förbättra vård, omsorg och service 
för de som berörs av lagstiftningen. så också i detta fall. Det skulle troligen både innebära 
stora kostnadsökningar och kräva många fler anställda inom vård- och omsorgsyrken, vilket 
kan upplevas som en omöjlighet i dagens läge med brist på arbetskraft och begränsat med 
resurser. Vi står också inför en demografisk utveckling framöver där andelen äldre i befolk-
ningen ökar, medan de i arbetsför ålder som kan arbeta inom till exempel äldreomsorgen 
blir färre, vilket kommer kräva omställningar och förändrade arbetssätt. Vi ser också att psy-
kisk ohälsa ökar i samhället, framför allt när det gäller barn- och unga, och detta kommer 
säkerligen påverka kommunernas socialtjänst. Det är inte orimligt att fler kommer behöva 
stöd, omsorg och service inom socialtjänstens många områden. 
Men socialdemokratin väjer inte för utmaningar, även om de är många och komplexa. Vi 
hittar lösningar, skapar reformer utifrån behov och ser alltid till möjligheten till förbättring-
ar. En stark välfärd är en förutsättning för ett tryggt samhälle. 
Distriktsstyrelsen har därför en principiellt positiv inställning till en översyn av nuvarande 
socialtjänstlagstiftning med syftet att förbättra vård, omsorg, stöd och service. 

Distriktsstyrelsen föreslår:
Att motionen bifalls och jämte yttrande översänds till partistyrelsen och riksdagsgruppen 
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Motion 15
Bostadsbyggandet med god tillgänglighet

När man har bott och arbetat hela sitt yrkesverksamma liv på en ort och så småningom öns-
kar flytta från sitt villaboende och ha möjlighet att fortsätta bo i den gemenskap som orten 
ger, råkar man lätt ut för att inget tillräckligt tillgängligt och attraktivt lägenhetsboende 
finns som alternativ.  
Ofta är argumentet att orten är för liten. Men genom att äldre ges bättre möjlighet att bo 
kvar och villor frigörs till barnfamiljer, bidrar man till att orten växer samtidigt som gemen-
skapen behålls för äldre innevånare.  
För att på ett bättre sätt medverka till att bostadsbyggandet ökar i hela Sverige anser vi att 
det behövs konkret stimulans på ett bättre sätt så det når även mindre orter än centralorter. 
Bor man kvar i sitt naturliga umgänge behåller man sig lättare aktiv och därigenom också 
frisk. Här är de kommunala bostadsbolagen viktiga, men är ofta en försiktig aktör på dessa 
orter av rädsla då man inte ser att det finns en tillräckligt stor efterfrågan. 

Vi vill att:
att Bostadsbyggande med god tillgänglighet blir normen
att Stimulansbidrag till ombyggnads- och nyproduktion införs för att öka möjligheten till 
att attraktiva bostäder även bibehålls i mindra orter

Göran Björk

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 15
Bostadsbyggandet med god tillgänglighet
Föredragande:  Ulf Olsson

Motionären tar upp möjligheten att öka bostadsbyggandet i hela landet, inte minst på min-
dre orter. En bra bostad är en grundläggande del i vår välfärd. Tillgången till bra bostäder 
ska självklart vara god i hela Sverige och här spelar de kommunala bostadsbolagen en viktig 
roll. Därtill är stimulansbidrag till ombyggnad och nyproduktion en viktig del i bostadsför-
sörjningen

Distriktsstyrelsen föreslår:
Att motionen bifalls
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Motion 16
Motion om tidsbegräsning

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och vi har många medlemmar som på olika sätt 
engagera sig i partiarbetet. En del av våra medlemmar har förtroendeuppdrag för partiet, 
exempelvis i den lokala s-föreningens styrelse, i arbetarekommunens styrelse eller i parti-
distriktets styrelse. Dessutom har ett flertal av våra medlemmarna förtroendeuppdrag och 
representerar socialdemokraterna och bedriver socialdemokratisk politik i kommunala 
nämnder, regionen och riksdagen. 

Många medlemmar upplever at de väx.er när de får förtroendet att representera vårt parti 
och vår politik, samtidigt är det flera som vittnar om att det är svårt att komma in i vårt 
parti. Som det folkrörelseparti vi är anser vi att fler av våra medlemmar borde få möjlighe-
ten att växa. 
Den tillämpning av de principer som valberedningen har arbetat efter de senaste mandatpe-
rioderna har tyvärr inte skapat den mångfald bland förtroendevalda utan snarare cementerat 
vilka som innehar uppdrag för partiet. Vi tror att det är dags att prova ett annat system där 
man som förtroendevald för externa uppdrag såsom kommun, region och riksdag kan inne-
ha samma uppdrag om max 3 mandatperioder (i nuläget 12 år), samt för interna uppdrag 
att man roterar efter som längst 6 år. Detta system skulle kunna vara ett sätt att få en större 
rotaton och få fler medlemmar att växa genom att få bedriva socialdemokratisk politik.

Därför yrkar vi på:
att Socialdemokraterna i Södra Älvsborg verkar för att införa en tidsbegränsning av för-
troendeuppdrag, där man vid externa uppdrag som längst kan inneha uppdraget under 3 
mandatperioder (i nuläget 12 år)
att Socialdemokraterna i Södra Älvsborg verkar för at införa en tidsbegränsning av förtroen-
deuppdrag, där man vid interna uppdrag som längst kan inneha uppdraget under 6 år.
att Valberedningen måste skriva en motivering till varje uppdrag där de misslyckas med att 
uppnå tidsbegränsningen. 
att Valberedningarna löpande följer upp förtroendevalda, såväl externa som interna uppdrag 
genom samtal med de förtroendevalda. 

Sara Andersson, 

Sead Omerovic

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 16
Motion om tidsbegräsning
Föredragande: Krister Andersson

Motionärerna föreslår en tidsbegränsning av externa förtroendeuppdrag (kommun, region, 
riksdag) till högst tre mandatperioder och för partiinterna förtroendeuppdrag till högst två 
mandatperioder. Syftet är att skapa rotation på uppdragen, vilket i sin tur skulle leda till fler 
förtroendevalda och i förlängningen ökad mångfald.

Självklart är det önskvärt med fler förtroendevalda och ökad rotation på uppdragen, men 
en tidsbegränsning på det sätt som motionärerna föreslår är inte möjlig. Socialdemokrater-
nas stadgar tydliga: Alla medlemmar har rätt att föreslå den de vill ge förtroende och alla 
medlemmar har också rätt att bli föreslagna, utan begränsningar. Detta är en grundbult för 
partiet och en viktig del av medlemskapets värde. 

Distriktsstyrelsen vill dock i sammanhanget lyfta valberedningarnas viktiga roll på samtliga 
nivåer i partiorganisationen. Valberedningen har ett stort och viktigt ansvar för att skapa 
den mångfald som motionärerna efterfrågar. Det är den stadgeenliga och mest effektiva 
vägen att gå. 

Distriktsstyrelsen föreslår:
att motionen avslås

Distriktsstyrelsen föreslår:
Att avslå motionen
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