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Askersund 
 

Övergripande uppfattning om partiprogrammet 
Askersunds Arbetarekommuns medlemmar anser att partiprogrammet är 
alldeles för mycket text. 
 
Avgränsningarna är otydliga och det gör att styckena uppfattas som 
löpande text. 
 
Det bör läggas till fler underrubriker. 
 
Förord: ett program för förändring 
Samma ord upprepas många gånger samtidigt som ordet solidaritet 
saknas. 
 
Vår vision 
Under detta avsnitt har vi inga synpunkter 
 
Våra värderingar 
Frihet, jämlikhet och solidaritet 
Första stycket sidan 9 där vill vi att detta tillägg skall göras: 
Att alla människor skall ha en chans att skapa sig ett eget liv. 
 
Arbetets värde 
Arbetets värde bör betonas mer vilken betydelse det har för människors 
utveckling och välfärd. 
( Det är grunden för vår kultur.) 
 
Vår Samhällssyn 
Vi vill ha till en ny underrubrik med Jämställdhet. 
Under Jämställdhetsrubriken vill vi att varje människa skall ses som en 
egen individ. 
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Marknad och kapitalism 
Vi tycker att ordet Antikapitalistiskt parti är för hårt. 
Vi anser att det är viktigt att vårt blandekonomiska system inom offentliga sektorn 
värnas. 
 
Värden av idag 
Den nya produktionsordningen 
Det skall läggas till att pensionspengarna skall inte användas för att 
spekulera på den fria marknaden. 
 
Pensionspengarna skall istället placeras i offentliga investeringar. (sid 19) 
 
Vår politik 
Hushållning och hållbar utveckling 
Ett styrmedel bör vara att ta högre förpackningskatt = ju mer material och 
sammansatta material⇒ desto högre skatt 
 

Att minska avfallet genom att uppmuntra återvinning = pengar tillbaka 
Sid 29 4:de stycket är för optimistiskt skrivet då ekonomisk tillväxt inte sköter sig 
själv. Det behövs starkaincitament för att öka godstrafik på järnväg. 
 
Arbete och tillväxt 
s.34 stycke 2 
Ta tillvara på våra nya svenskars utbildning och kunskaper. 
Jobbtillsättning ska ske på jämlik grund. 
 
Kunskap och kultur 
s.41 stycke 2 
Lägg till: Kultur - kreativitet - den kreativa människan, vars nytänkande och 
fantasi behövs inom alla områden. 
 
Välfärd och trygghet 
På sidan 43 bör läggas till att vatten och energi är så viktiga samhällsfunktioner 
så det bör vara kvar i offentligt ägande. 
 
Vi anser att under 5:te stycket sid 44 Skall det läggas in att man skall våga bli 
gammal i Sverige. 
 
Demokrati och politiskt ansvar 
Sidan 46 5:te stycket skall det läggas till att bidrag till partierna skall redovisas 
även från privatpersoner. 
 
Sidan 47 på sikt skall rådgivande omröstningar utvecklas så att de går att göras 
på nätet. 
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Sista stycket på sidan 47 ska ordet principiella i meningen om statschefen tas 
bort. 
 

Bjuv 
Bjuvs arbetarekommun ställer sig enhälligt bakom programkommissionens  

remissförslag till partiprogram för Socialdemokraterna. 

 

Boden 
Yttrande över förslag till partiprogram 
 
 
Bodens Socialdemokratiska Arbetarekommun avger 
följande yttrande: 
 
Vi anser att förslaget till partiprogram är väl genomarbetat 
och utformat på ett lättillgängligt sätt. Den invändning vi 
kan ha är att ett partiprogram bör vara hållbart i ett 
tioårsperspektiv. I vissa frågor tenderar programförslaget 
att ligga alltför nära dagspolitiken, vilket kan göra att 
programmet åldras snabbt. Detta kan dock åtgärdas 
redaktionellt. 
 
Bortsett från denna randanmärkning står vi mycket 
positiva till programförslaget. 
 
Vi vill dessutom framföra några särskilda reflektioner: 
 
1. Rättvisebegreppet 

Våra medlemmar anser att rättvisa är ett centralt och 
betydelsefullt begrepp för socialdemokratin. Det 
övervägande flertalet anser att rättvisa liksom 
solidaritet är något som ska genomsyra alla delar av 
den politik vi för. Därmed behövs inget eget 
rättviseavsnitt i programmet, förutom möjligen ett 
avsnitt som redogör för vår definition av rättvisa och 
solidaritet som grund för den fördelningspolitiska 
profilen. 
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2. Mångfald inom ekonomi och arbetsmarknad - 
blandekonomi 
Vi tror på en ekonomisk modell där offentligt, privat 
och kooperativt ägande kan samspela och komplettera 
vartannat. För att möta den framtida demografiska 
utmaningen är det viktigt att vi tar tillvara varje 
medborgares förmåga. Ur den aspekten är inte minst 
de sociala företagen viktiga. 
 
För att trygga välfärden krävs i grunden en god 
utbildning med möjligheter till fortsatt 
kompetensutveckling och kanske även karriärväxling. 
Vi måste även ta tillvara alla människors möjligheter 
att bidra och att få en rimlig lön för det man uträttar. 
Vi är kraftiga motståndare till låglönemarknader 
samtidigt som nyckelpersoner erhåller fantasilöner och 
bonusar. 
 
När det gäller ägandefrågor ser vi en stor samhällelig 
roll som garant för infrastruktur och förvaltning av 
naturresurser. Även vad gäller vård, omsorg och 
utbildning vill vi se ett starkt offentligt inflytande – 
vilket dock inte förutsätter att all verksamhet ska 
drivas i offentlig regi.  
 
Vi tror även att det är viktigt att skapa robusta system 
för den offentliga ekonomin. Det är olyckligt när 
samhället förlorar kontrollen över gemensamma 
medel. Det finns även exempel på när avregleringar fått 
negativa följder, i form av gränsdragningsproblem och 
tvister i gråzoner. Konsekvenserna drabbar i dessa fall 
medborgaren.  
 
Vi vill också framhålla värdet av att beteckna 
medborgaren som just medborgare. Det är en fråga om 
position i samhället. En kunds inflytande är i första 
hand baserat på vilka konsumtionsval man gör. En 
medborgare ska kunna framföra synpunkter och 
förvänta sig att de respekteras. 
 

3. Folkrörelsekultur 
Vi anser att den folkrörelsebaserade kulturen bör 
uppmärksammas, t ex i den form den bedrivs inom 
studieförbunden och Folkets Hus-rörelsen. Folkets 
Hus har varit föregångare inom digitaliseringen av 
biograferna i Sverige. Det har fått påtagliga 
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följdeffekter; dels har hela filmbranschen följt efter in i 
digitaliseringen, men dessutom har annan kultur (t ex 
opera, teater och sport) hittat vägen in i biosalongerna.  
 
Det är angeläget att vårt parti även i fortsättningen 
stödjer allmänna mötesplatser för folkbildning, kultur 
och diskussioner. 
 
Man bör överväga att bryta ut kultur- och 
kunskapsavsnittet till separata avsnitt. Även 
mediadiskussionen kan vara förtjänt av ett eget avsnitt, 
då koncentrationen av media har vittgående 
återverkningar i medborgarnas uppfattning om vad 
som sker i världen.  
 

4. Teknikens möjligheter och hot 
Socialdemokratin har av tradition varit framstegsvänlig 
och positiv till de möjligheter som ny teknik innebär. 
Det tror vi är en bärkraftig inställning även i framtiden. 
Samtidigt är det viktigt att vi inte blundar för 
eventuella problem och avvägningar som följer med 
den nya tekniken.  
 
 
En sådan avvägning är den mellan digital teknik och 
upphovsrätt. Det är en fråga där åsiktsskillnaderna är 
stora mellan olika generationer. Genom den frågan har 
nya partier tagit sig in i EU-parlamentet. Den påverkar 
kraftigt kulturarbetares försörjningsmöjligheter. Ändå 
berörs den bara väldigt kortfattat i programförslaget. 
 
Vårt parti bör peka på en väg som dels bejakar den nya 
tekniken, som inte kriminaliserar en hel 
ungdomsgeneration som fildelar, men som samtidigt 
ger förutsättningar för kulturarbetare att leva på sin 
gärning. 
 

5. Den demografiska utmaningen 
Allt färre försörjer allt fler. I vissa delar av landet ökar 
belastningen kraftigt, i andra något mindre. Men 
överallt ökar den.  
 
Vi tror inte att en generellt höjd pensionsålder är den 
bästa lösningen. Istället ser vi en potential i 
- sänkt arbetslöshet (inte minst bland yngre och 
invandrade) 
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- friskare arbetskraft, färre sjukdagar 
- fler som kan yrkesarbeta ända fram till ordinarie 
pension 
 
Bland byggnadsarbetare är det en väldigt liten andel 
som arbetar fram till ordinarie pension vid 65. Det är 
orimligt att utgå från att de då ska arbeta fram till 70 
eller 75. Lika orimligt är det att förvänta sig att de ska 
genomgå omskolning.  
 
Vår vision av arbetslivet är att man ska kunna arbeta 
med sitt yrke fram tills man går i pension. Då ska man 
kunna leva på pensionen därefter. För den som av t ex 
sociala skäl vill arbeta vidare bör detta vara tillåtet 
under en viss tid, därefter i samförstånd med 
arbetsgivaren. (Vi hänvisar även till vårt resonemang 
omkring lönesättning under punkt 2 ovan.) 
 
 
 
 
En alltför hård arbetsmarknad sliter ut människorna. 
Det skapar sjuka äldre i stort behov av vård och 
omsorg. Vi vill naturligtvis hellre se att samhället 
skapar friska människor som på ålderns höst kan njuta 
av en fri tillvaro. 
 
För att upprätthålla den demografiska balansen borde 
födelsetalen öka. Då måste samhället vara så inrättat 
att inte de möjliga föräldrarna väljer bort barnen p g a 
sämre karriärutveckling eller andra problem. Barn är 
bra för samhället. Då bör de också välkomnas. 
 
=== 
 
Dessa synpunkter och kommentarer lämnas som 
komplement till ett i övrigt mycket bra programförslag. 
 
Boden den 12 december 2012 
 
 
 
Leif Pettersson 
ordförande Bodens Arbetarekommun 
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Bollnäs 
 
Bollnäs Socialdemokratiska Arbetarekommun 
Yttrande om remissförslag på partiprogram 
 
Arbetarekommunen har för det första åsikten att förslaget känns bra, och där 
avsnittet  
om ”Visionen” känns trygg och väl förankrad i de socialdemokratiska rötterna. 
 
Under avsnittet ”Våra värderingar” vill vi gärna lyfta fram och instämma i det som 
finns under ”arbetets värde”:  vi vill underlätta för människor att bilda och driva 
företag, men även att anställda får ökat bestämmande över förhållanden på arbets- 

platserna. 

Vi föreslår följande förändring under arbetets värde: 
Socialdemokratin hävdar att arbetet är grunden för all välfärd och att folkets vilja 

till arbete är samhällets viktigaste tillgång. 

 
Under avsnittet ”Världen av idag” – ”Vår tids stora utmaningar”, tar förslaget upp 
exemplet Kina som ett allvarligt hot mot friheten och demokratin, men eftersom det 
finns fler länder i samma situation bör man inte peka ut ett enda. 
 
Avsnittet ”Vår politik” ”Hållbar utveckling” handlar bl.a. om vår miljöpolitik och 
hur vi vill att mänskligt liv kan utvecklas i harmoni med naturen. 
Vi anser att detta är en för framtiden oerhört viktig fråga, och då bör nog vår uppgift 
för att hitta lösningar vara något mer konkret. 
 
Avsnittet ”Vår politik” ”Kunskap och kultur” behandlar bl.a. skolan och det fria 
skolvalet, som för oss i Bollnäs inte är en bra socialdemokratisk idé med tanke på 
segregation mm. 
Vi anser att det skall vara sammanhållna skolor, och där närhetsprincipen skall gälla. 
 
 
Avslutningsvis anser vi förslaget till nytt program mycket bra, men i många 
stycken lite väl mångordigt. 
 
Bollnäs Socialdemokratiska Arbetarekommun 
 
Antaget på möte den 2012.12.10 
 
Malena Lundell 
Ordförande 
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Enköping 
Remissvar partiprogrammet från Enköpings arbetarekommun. 
 
Enköpings arbetarekommun hade en lokal programgrupp som beredde styrelsens 
yttrande till programkommissionen i mars i år. Mot denna bakgrund har här gjorts en 
uppföljning av de lämnade synpunkterna. Dessutom har arbetarekommunen gjort en 
bedömning av hela förslaget, vilken avslutas med ett antal detaljanmärkningar.  
 
 
 Uppföljning av våra tidigare förslag 

1. Ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Bra skrivningar, sid 34-38 
2. Forskning. Har inte blivit så preciserat till sektorer som vi tog upp. 
3. De naturliga samhällsmonopolen. Här finns inga idéer om hur 

infrastrukturen skall förmås att fungera bättre. Borde finnas någon typ av 
samordningsidéer för framför allt järnvägens drift, underhåll och nybyggande. 

4. Energifrågan har behandlats mycket summariskt, men det som står är bra, sid 
29 framför allt. Problemet för prisbildningen med svenska elexport tas tyvärr 
inte upp. 

5. Arbetarekommunen framförde önskemål om enkelt, lättläst program och en 
light-version. Språket är dock som tidigare, och det kanske inte går att 
förändra så möjligt. 

6. Enskilda människans ställning. Bra resonemang på flera ställen om de 
växande hoten mot integritet, utsatthet i arbetslivet osv. 

7. Offentliga sektorns arbetsvillkor. Här skriver man på ett bra sätt om tuffare 
regler för entreprenader. Men här borde man vara mer offensiv för att göra 
offentlig drift mer populär bland de anställda. På sid 44, längst ner, föreslås 
ett tillägg enligt följande: Alla anställda i offentlig verksamhet skall på lämpligt sätt 
engageras i drift och styrning av verksamheten på sin egen arbetsplats. 

8. Arbetsorganisationen i offentliga verksamheter. Täcks in av ovanstående 
förslag. 

9. Barnkonventionen. Här behövs ett tillägg, överst på sid 34, där konventionen 
nämns. ”Konventionen bör antas som lag och inkorporeras i svensk lagstiftning”  

10. Partiernas roll. Bra resonemang i flera avsnitt. 
 
Allmänna synpunkter 
Det är utmärkt att man använder ordet ”tillit” genomgående i programförslaget. 
Tilliten i samhället håller på att erodera, och det måste till stora ansträngningar för att 
återskapa den. 
Avsnittet om klimatet är riktigt bra.  
Arbetets värde som särskild rubrik är också bra. 
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Avsnittet om solidaritet känns däremot inte helt övertygande, känns som att man 
glider mot tolkningen att man är solidarisk om man tar hand om de svaga. Begreppet 
”hänsyn” lyfter man också in, det är svårt att förstå. Se vidare nedan. 
 
Språket 
Som nämnts ovan är programförslaget stöpt i samma form som de närmast 
föregående programmen med avseende på språket.  Vi känner igen värdeorden och 
det är bra, men det finns ingen språklig förnyelse, sådant som skulle locka även den 
vanlige partimedlemmen att läsa.  
Det verkar som att man lagt ner mest energi på de första 15 sidorna rent språkligt, 
där är det bitvis en njutning att läsa. Ju längre fram i dokumentet man kommer, desto 
mer tappas tyvärr precisionen i språket, det känns slarvigt och är irriterande. 
 
 
Detaljanmärkningar och språkliga synpunkter  
Sid 8 ”Målet för socialdemokratin är att minska dessa maktskillnader, för att på så 
sätt öka friheten i samhället.” Det kan aldrig vara ett mål att minska något, då vet man 
aldrig när man uppnått målet. Skriv hellre ”Socialdemokratin vill minska …..” 
 
Sid 9, första stycket ”Så länge hälsan, barnens livsmöjligheter eller risken att bli arbetslös inte 
fördelar sig helt slumpmässigt i befolkningen, så länge är det inte människans fria vilja som 

bestämmer.” Detta är i och för sig riktigt, men fungerar det i en programtext? 
 
Sid 9, tredje stycket ”Bara den som har möjligheter kommer att anstränga sig” som handlar 
om frihet – inte kristallklart vad som menas. 
 
Sid 9, avslutningen på kapitlet om frihet. Där finns två små stycken om solidaritet:  
”Det ömsesidiga beroendet mellan människor är solidaritetens kärna. Solidaritet 

innebär att ta hänsyn. Det innebär också att göra sitt bästa och bidra efter förmåga. 

Solidaritet är en kraft för att öka friheten i samhället, eftersom ingen är fri förrän alla 

är fria, och rättvisan uppstår först då även de som inte farit illa upprörs. 

Socialdemokratins uppgift är att ta parti för den som har mindre makt. Bara så kan 

friheten bli större i vårt samhälle.” Dessa stycken känns inte bra. Solidaritet är väl i första 
hand att ställa upp för varandra. Den första meningen säger vad det handlar om, men 
resten har andra utgångspunkter. 
          
Sid 17, överst förs ett resonemang om skuldkrisen, som med fördel kan tas bort. Det 
tillför inget nödvändigt till kapitlets budskap om vår tids stora utmaningar. Skall den 
ekonomiska krisen behandlas i vårt partiprogram borde man i första hand ta sikte på 
massarbetslösheten och vilka redskap vi vill använda för att komma ur krisen. 
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Sid 19, nederst skriver man om att privata skulder har övertagits av stater. Borde väl 
snarare stå att bankernas skulder har tagits över för att undvika bankkonkurser. 
 
Sid 22-23 Avsnittet om klimatförändringarna är bra. 
 
Sid 24, tredje raden bör ordet ”stora” tas bort (språkligt dåligt) 
 
Sid 28, avsnittet Hushållning och hållbar utveckling, fjärde raden står det 
”naturligt klimat”, vad är det? 
 
Sid 37, fjärde stycket, fjärde raden används uttrycket ”en arbetsmiljö ….. som 

förhindrar att människor slits ut i förtid”. Det uttrycket fanns en gång på en 
valaffisch och blev berättigat kritiserat. Vi skall ju verka för att ingen slits ut 
någonsin, vare sig helt eller delvis. I förtid bör tas bort. 
 
Sid 38, tredje stycket står det: Flera faktorer i den moderna ekonomin ökar 

möjligheterna att sprida tillväxten över hela landet”. Vilka dessa faktorer är 
nämns inte och de är inte självklara. Bör kompletteras. 
 
Sid 39, andra styckets avslutning: ”Informationsflödena har aldrig varit så 

omfattande som idag, och den moderna informationstekniken betyder en verklig 

demokratisering av tillgången till kunskap.” Slarvigt uttryckt och ordet betyder 
bör bytas ut mot ”skapar möjligheter för ”, inte minst som att det följande stycket 
just tar upp svårigheterna med informationsexplosionen. 
 
Sid 46: Avsnittet handlar om demokrati och politiskt ansvar. På två ställen talar 
man om mutor och bestickningar. Det finns inget som heter bestickningar. Det 
heter bestickning och är en företeelse, inte grejer/pengar/förmåner. Tråkigt att 
ingen i programkommissionen reagerat. 
---------------------- 
 

Eskilstuna 
Synpunkter på programkommissionens remissförslag 

till partiprogram 
 
 
Vinster i välfärden 
Från Eskilstuna arbetarekommuns sida vill vi att partiprogrammet tar en ännu 
tydligare ställning mot möjligheten att ta ut vinster i välfärden. Först är man tydlig, 
men sedan vecklar resonemangen in sig i något som känns näst intill motsägelsefullt 
till det ställningstagandet. 
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Livslångt lärande 
När det gäller det livslånga lärandet skulle vi gärna se att det informella lärandet lyfts 
fram mer. Att den formella skolan ska proriteras på alla nivåer tycker vi beskrivs väl. 
Den resurs som folkhögskolor och studieförbund kan utgöra, då man av olika skäl 
inte lyckas i det ”formella studiesystemet” eller vill ta upp studier i ett senare skede av 
livet, beskrivs dock inte alls. Man nämnder ”folkbildningen”, vid ett tillfälle men utan 
någon fördjupning eller beskrivning. Det goda alternativ som folkhögskolan är, bland 
annat som komplement till Komvux, nämns inte alls trots att vi vet att 
folkhögskolorna har en hög frekvens vuxenstuderande som går vidare till högre 
studier inom den formella högskole- och universitetsutbildningen. Att 
studieförbunden har en fantastisk möjlighet att erbjuda lärande och sociala, bildande 
mötesplatser borde också ges lite utrymme. Som arbetarrörelse med en tradition av 
att ta vara på denna typ av bildande insatser förtjänar de att lyftas fram något 
tydligare. 
 
Bostäder 
Någon komplettering om behovet av bostadsbyggande. För att klara målen om att 
bostaden är en social rättighet behövs byggande som motsvarar befolkningsökningen 
och matchar den typ av bostäder som efterfrågas. Dessutom bidrar byggande till att 
skapa arbetstillfällen. 
 
Hållbarhet 
Det finns många bra skrivningar om hållbarhet och om klimatfrågan i dokumentet 
men dock med en viss inkonsekvens. 
 
Dels finns ett problem i förhållande till grundanalysen att arbete är grunden för vårt 
välstånd. Det finns skrivningar om vårt beroende av naturen (det står förvisso 
ömsesidigt beroende vilket kan diskuteras) och att naturen sätter gränser för uttag av 
energi och resurser. Men ändå en tydlig vilja att frikoppla mänsklig aktivitet från 
naturen som om arbete vore möjligt utan resursbas. Här skulle vi gärna se ett omtag 
där arbete finns kvar som central del i analysen men med ett erkännande om att 
grunden för vårt välstånd är naturen. I avsnittet om ”produktion, reproduktion och 
natur” finns en antydan till ett omtag av detta slag men det behöver utvecklas och få 
genomslag i analysen och programmet som helhet. 
 
I linje med detta behöver hållbarhet som grundläggande perspektiv förstärkas som 
grundansats i programmet, helst redan i första stycket under vision. Hållbarhet måste 
vara den nya politiska ”kappan”, som vid sidan av jämlikhet och frihet finns med i all 
analys och politik. 
Hållbarhet är inte något att syssla med på marginalen, förutsatt att andra mål är 
uppfyllda. I stället måste vi vända på det och se hållbarhet som politikens ram och 
måttstock. Detta måste också tydliggöras i hållbarhetsavsnittet under "Vår politik". 
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Detta ger också skäl för att problematisera ekonomisk tillväxt mer än vad som görs i 
dokumentet. Kanske borde vi snarare prata om ekonomisk utveckling? Hur som 
helst menar vi att det finns ett glapp i resonemanget som först konstaterar att naturen 
”i någon mån” sätter absoluta gränser och i nästa andetag konstaterar att vi behöver 
skapa en ”hållbar” tillväxt utan att vidare diskutera vad den ska bestå av och om den 
frikoppling (mellan BNP-tillväxt och resursanvändning, energianvändning, co2-
utsläpp osv) som därmed måste till och som rent empiriskt visat sig mycket svår att 
åstadkomma, är möjlig. Ett mer kritiskt förhållningssätt till ekonomisk tillväxt så som 
den idag ser ut behöver dessutom få genomslag i övriga delar i dokumentet. 
 
Arbetstid 
Vi önskar se en mer av resonemang om arbetstid. Inte som utfästelse om 
6 timmars arbetsdag eller liknande krav utan resonemang om hur vi använder 
produktivitetsutvecklingen, hur samhällets arbetade timmar fördelas över 
befolkningen i arbetsför ålder samt den givna kopplingen till klimat och hållbarhet 
och de krav på livsstilsförändringar som programmet också erkänner att vi står inför i 
och med detta. 
 
Monarkins avskaffande 
Det torde räcka att programmet principiellt tar ställning för att avskaffa monarkin 
och demokratisera statsskicket. Frågan om vad som ska komma sedan, 
direkt/indirekt vald statschef eller ett statschefslöst statsskick, anser vi kräver 
fördjupade diskussioner. 
 
 
 
 
2012-12-14 
 
Eskilstuna arbetarekommun 
 
Geerth Gustavsson 
Ombudsman 
 

Eslöv 
Kommentarer från Eslövs Arbetarekommun 
 
På medlemsmöte den 12:e december diskuterade Eslövs Arbetarekommun det 
remissförslag som finns tillgängligt partiets hemsida: 
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Programkommissionen/ 
Nedan följer de åsikter och tankar som kom fram. 
 
Våra Värderingar 
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I det delkapitel som avhandlar ”Frihet, jämlikhet och solidaritet” står ”Ingen 
människa är en ö, och samhället är inte ett kontrakt eller en mekanisk produkt av 
ensamma individers överenskommelse” 
(sida 9). Vi tycker meningen ska strykas. Det är inte klart vad som menas. Om syftet 
är att avgränsa mot det liberala samhällskontraktet måste det förtydligas, speciellt 
eftersom det på sida 33 står om vår politik att ”det handlar om att sluta ett kontrakt 
mellan samhälle och individ”. 
 
Vår Samhällssyn 
Under delkapitlet ”Maktstrukturer” bör delen där det nämns att vi är ett feministiskt 
parti (sida 11) flyttas upp inom kapitlet och få lite mer plats. 
 
I delkapitlet ”Produktion, reproduktion och natur” undrar vi om det finns något 
bättre ord än reproduktion. Förutom att betydelsen inte är uppenbar känns ordet 
tekniskt och kallt. 
 
Världen av idag 
Delkapitlet ”Klimatförändringarna” är mindre än en halv sida. Kapitlet bör utvecklas. 
 
Vår Politik 
Delkapitlet ”Alla människors frihet, hela världens fred” (sida 24) börjar med 
meningen ”Respekten för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för 
demokrati”. Tidigare i texten står att demokrati är en förutsättning för mänskliga 
rättigheter. Vi föreslår att det ömsesidiga beroendet mellan 
mänskliga rättigheter och demokrati tydliggörs, till exempel med ”Respekten för de 
mänskliga rättigheterna är en förutsättning för demokrati, liksom demokrati är en 
förutsättning för mänskliga rättigheter.” 
 
I samma delkapitel föreslår vi också att det trycks lite mer på vad vår globala vision 
är, ”en rättvis värld med jämlik fördelning av resurser”. 
 
I delkapitlet ”Hushållning och hållbar utveckling” står ”För att vinna respekt och 
förståelse för denna omställning av hela vårt energisystem ska den genomföras i en 
takt som inte riskerar leda till ökad arbetslöshet och social otrygghet.” (sida 29). Vi 
tycket det är onödigt att ställa arbetslöshet och social otrygghet mot miljöpolitik. Vi 
föreslår i stället att ”För att vinna respekt och förståelse för denna omställning av 
hela vårt energisystem ska den genomföras på ett sätt som inte riskerar leda 
till ökad arbetslöshet och social otrygghet.” 
 
Vi föreslår att det i delkapitel ”Frihet och jämlikhet” ändras från ”kulturell och 
religiös mångfald” (sida 34) till ”kulturell mångfald och religionsfrihet”. 
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Under delkapitel ”Arbete och tillväxt” (sida 34) beskrivs hur full sysselsättning 
motverkar diskriminering. Det tycker vi är bra. Vi tycker också det bör påpekas att 
full sysselsättning gynnar integration och motverkar främlingsfientliga attityder. 
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Höör
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Jönköping 
Remissvar till programkommissionen från Jönköpings arbetarekommun 
 
Jönköpings arbetarekommun anser att det underlag programkommissionen utarbetat 
i stora drag är bra och vill understryka vikten av att Socialdemokraterna har ett 
partiprogram som bottnar i visioner och idéer som sträcker sig längre än kommande 
mandatperioder. 
 
Jönköpings arbetarekommun framför här ett antal punkter där skrivningarna bör 
fördjupas, det i områden som nedan redovisas. 
 
Demokratins principer 
Det överordnade målet för partiet ska vara demokratins principer, att demokratin ska 
genomsyra samhället och inte enbart begränsas till den politiska demokratin. Detta 
ställs mot marknadens principer och särskilt ställningstaganden om att en del sektorer 
bör vara fredade från kommersiella inslag, framför allt traditionellt primär- och 
landstingskommunala åtaganden. 
 
Den fulla sysselsättningen och trygghet på arbetsmarknaden 
Jönköpings arbetarekommun anser att förstärkning i skrivning om full sysselsättning 
är nödvändigt, utöver att lyfta frågan om arbetstidsförkortning måste grunden vara 
fast förankrad i arbetsrätt, inte företagens rätt. Detta gäller särskilt 
bemanningsföretag, utnyttjandet av arbetskraft och konsekvenser av en kraftigt 
försämrad arbetslöshetsersättning. 
 
Hållbarhet 
En hållbar utveckling bör genomsyra partiprogrammet, särskilt med ingången ett 
hållbart liv vad gäller arbetstid, krav och produktion/konsumtion. 
 
Barn och unga 
Att Barnkonventionen ska bli lag är för Jönköpings arbetarekommun en självklarhet, 
barnperspektivet måste konkret lyftas in i politiken. 
 
Jämställdhet 
En individualiserad föräldraförsäkring är en nödvändighet för flertalet andra 
feministiska reformer, en grund för fortsatt feministiskt arbete som Jönköpings 
arbetarekommun ser som en självklarhet. 
 
Internationellt 
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EU och problemen kring förankring, syfte och demokrati är grundläggande 
frågeställningar som Socialdemokraterna behöver ha tydliga ställningstaganden kring. 
Detta gäller även FN, WB och IMF, hur internationella institutioner ska reformeras 
för att bli både demokratiskt starkare inom sig som organisation och samtidigt kunna 
öka sitt inflytande för att stödja demokratiutvecklingen där så behövs. Att 
nedrustning och hållbara, demokratiska principer för vapenexport ska vara riktlinjer 
ser Jönköpings arbetarekommun som en självklar hållning för Socialdemokraterna. 
 

Karlstad 
 

Yttrande över Programkommissionens förslag till 
Partiprogram för Socialdemokraterna från Karlstads 
arbetarekommun.   
 
Ett partiprogram ska bestå av ideologiska ställningstaganden och nyckelsatser som 
erbjuder vägledning och stakar ut riktningen för det dagliga politiska arbetet. Ett 
partiprogram behöver vara långsiktigt och bortse från tillfälliga nycker och kortsiktiga 
trender, detta för att bära idéerna över vardagens kompromisser och motgångar. Ett 
partiprogram kan därför inte vara alltför detaljerat utan behöver hålla en mycket hög 
abstraktionsnivå. 
 
Systematiserade idéer i en ideologi kan delas in i tre olika delar: värdeomdömen, 
verklighetsomdömen och handlingsrekommendationer. För att skapa en röd tråd är 
det viktigt att dessa tre delar kopplas samman och att man tydliggör att de 
tillsammans utgör en helhet.   
 

Vår vision 
Visionen är det som partiprogrammet vilar på och tar sin utgångspunkt i. Därför är 
det viktigt hur en vision utformas. En vision är en dröm, ett önsketillstånd som 
egentligen aldrig kommer att kunna nås. Trots det skall vi sträva efter att komma så 
nära visionen som möjligt. Visionen anger för oss riktningen, åt vilket håll vi skall gå 
åt och därmed arbeta för. Visionen måste vara koncentrerad och kortfattad. De 
stycken som står under rubriken Vår vision innehåller en blandning av olika saker. 
Där finns egentligen TVÅ visioner, dvs. en för mycket. Sedan finns moment som 
innehåller förklaringar som t.ex. på s. 5 ”Solidaritet växer ur insikten att vi alla är 
ömsesidigt beroende av varandra”, och mål som t.ex. ”Målet är en global gemenskap 
grundad på demokratins ideal” (s.6) Texten innehåller också rena beskrivningar vilket 
inte hör hemma i en vision: T.ex. s. 6 … fackföreningsrörelsen har en central roll. 
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Dessutom finns en avdelning som inte hör hemma i sammanhanget överhuvudtaget 
därför att den handlar om något helt annat: ”Människans relation till naturen … ” ( 
s.6) 
 
Den vision enl. alternativ 1 som vårt parti utgår från är: 
”MÄNNISKAN SKA VARA FRI ATT UTVECKLAS SOM INDIVID, RÅDA 
ÖVER SITT EGET LIV, FORMA SIN TILLVARO EFTER EGNA 
ÖNSKNINGAR OCH PÅVERKA DET EGNA SAMHÄLLET.” Här talas utifrån 
ett individperspektiv.  
 
Den andra visionen börjar med orden, vårt mål …  Detta är mer än ett mål, det är en 
vision: 
”ETT SAMHÄLLE UTAN ÖVER OCH UNDERORDNING, UTAN 
KLASSKILLNADER, KÖNSEGREGATION ELLER ETNISKA KLYFTOR, 
ETT SAMHÄLLE UTAN FÖRDOMAR OCH DISKRIMINERING” Här talas 
både utifrån ett individ och samhällsperspektiv.  
Vilken dröm skall vi som parti sträva mot? Ett tredje alternativ som kombinerar 
bägge kunde vara ett bra alternativ. Några av förklaringarna som finns i texten 
behöver på något vis bakas in i de huvudavdelningar i programmet som kommer sen.  
 

Våra värderingar 
Socialdemokratins grundläggande värderingar är frihet, jämlikhet och solidaritet och 
tillsammans utgör de grunden för demokratin, vilket behöver klargöras. De tre 
värderingarna kan tolkas på olika sätt varför de behöver definieras och 
kontextualiseras. Värderingarna utgör grunden för hur vi ser på samhället och dess 
orättvisor och för de handlingsrekommendationer vi föreslår för att komma till rätta 
med dem. Det är viktigt att förtydliga att demokratin hämtar kraft från människors 
vilja till engagemang, aktivitet och ansvar.  
 
Delen om att Socialdemokraterna är ett reformistiskt parti bör inleda avsnittet ”Vår 
politik”, detta för att tydliggöra hur vi tänker gå till väga för att förändra samhället.   
 
Liksom det egna ansvaret spelar arbetet en central roll för oss socialdemokrater och 
behöver lyftas. Arbetets värde är dock inte en värdering, såsom frihet, jämliket och 
solidaritet, och måste därför ges en annan status. Det egna ansvaret och arbetets roll 
behöver förtydligas respektive omarbetas. Kopplingen mellan arbete, kreativitet och 
att bilda och driva företag är orimlig. Entreprenörskap behöver likväl omnämnas.  
 

Vår samhällssyn och Världen av idag 
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Avsnitten ”Vår samhällssyn” och ”Världen av idag” är båda beskrivningar 
verkligheten. Det vore en styrka om maktstrukturer och produktions- och 
reproduktionsordningen kunde integreras i beskrivningen av världen idag. Uttalandet 
om att Socialdemokraterna är ett antikapitalistiskt parti bör göras tidigare. Det är 
viktigt att beskriva samhället på ett övergripande sätt utan att bli allt för detaljerad. I 
Världen av idag visas på flera enskilda delar såsom Kina och ”den stora ekonomiska” 
krisen. Här ser vi en högre abstraktionsnivå som nödvändig då dessa i sig är viktiga 
men utgör inte en helhet av det som sker idag. Alternativet är att beskriva utveckling 
i Brasilien, Indien, Ryssland mm vilket riskerar att göra partiprogrammet för 
omfattande. Vi ser också som nödvändigt att inte beskriva ”den stora ekonomiska 
krisen” utan att ha en syn på ekonomiska kriser och det troliga är att det kommer 
fler, även om de är i andra skepnader.   
 
Nya vinningar inom teknik och förändrad mediekonsumtion och tillkommande 
kommer ständigt att utvecklas. Det är dags att sluta tala om den ”nya 
informationstekniken” för den kommer ständigt förändras, likaså 
mediekonsumtionen och dess tillkommande.  
 
I Världen av idag under Klimatförändringar (s 23, sista meningen)diskuteras Dagens 
generation. Detta är ingen syn av Världen idag utan ett ställningstagande. Vilket 
behöver rättas till i hela avsnittet. Det blir tydligt i sista stycket i avsnittet av Världen 
av idag (s 24).    
 
 
 
 

Vår politik 
Alla människors frihet, hela världens fred 
Trenden att beskriva hur det är fortsätter tyvärr även i detta avsnitt, Beskrivning av 
hur ”världssamfundet” påverkat och hur ”världssamfundet” ska vidta särskilda 
åtgärder åter kommer flertalet gånger (s.24, 25), dock finns inga särskilda exempel på 
hur man ska göra för att få till en konvention mot t.ex. kärnvapen. 
Att världssamfundet ska vidta särskilda åtgärder mot den olagliga vapenhandeln 
(s.25)ställer vi oss frågande till, denna mening borde inte vara med i sin nuvarande 
form i partiprogrammet. 
 
Vad är skillnaden mellan världssamfundet och FN? 
 
Att i flertalet stycken (s.25, 26) ta upp olika delar som handlar om FN är inte bra, 
snarare enbart utfyllnadstext, att också i ett stycke tydligt skriva:  
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Att vi vill utveckla FN:s norm om ansvar att skydda. (Tydlig ståndpunkt) till att i 
nästa stycke skriva att detta ska i möjligaste mån ske under FN:s eget kommando 
(otydligt, vad är vår ståndpunkt?)  
 
Detta visar inte den tydlighet man vill ha angående vår avsikt för FN:s roll i framtida 
konflikter. 
 

Styckena om fattigdom (s.25, 26) ställer vi oss mycket frågande till, att först försöka 
göra någon form av beskrivning att: 
 
Fattigdom handlar om brist på grundläggande materiell försörjning men också om 
utsatthet för våld och rättsövergrepp, om brist på möjligheter att påverka sina egna 
dagliga villkor, om okunnighet ohälsa m.m. för att sedan hävda att bekämpa 
fattigdomen handlar om insatser på många olika plan i syfte att stärka människors 
makt att förändra 
 

Vad menar vi egentligen? Vad är fattigdom för Socialdemokraterna i Sverige? För 
visst är det väl så att man kan ha mycket pengar på banken men vara totalt rättslös 
ändå i samhället! Är man då fattig? Inte i ekonomisk mening men i demokratisk 
mening. En tydlig plan för att bekämpa fattigdomen i världen hade varit önskvärd 
 

Att i partiprogrammet (s,26) skriva att:  
 
Biståndet ska motsvara en procent av bruttonationalinkomsten  
 
Det innebär att vi både kräver en summa av oss men det begränsar oss också. 
 
Styckena om bekämpa spridning av HIV/AIDS och om åtgärder inom hälso- och 
sjukvård saknar tydlig linje, det överlåts till världssamfundet att agera i detta. Att i 
detta stycke också sätta fokus på kvinnors och barns rättigheter känns inte helt rätt 
som formuleringen nu lyder, det är inte fel men en omformulering vore önskvärd. 
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Globalisering och rättvisa 
Första stycket (s, 26), vår generations, förslagsvis, För att möta framtidens 
utmaningar måste vi samverka över nationsgränserna. 
Andra stycket (s, 27) Det krävs avtal som hindrar social dumping, Bra mening!  
 
Fjärde stycket (s,27), Aktiva konsumentreaktioner… Återigen en beskrivning men 
vad vill vi som parti? Att samarbetet mellan fackliga organisationer och 
konsumentaktioner ska eftersträvas?(s, 27 femte st.) vad menas med detta? Menar vi 
att de fackliga organisationerna idag inte gör det de ska och att de borde arbeta på ett 
annat sätt? 
 

Vad vill vi med WTO? WTO måste bli en organisation som främjar en global 
utveckling 
 

Hushållning och hållbar utveckling 
Väldigt många måsten och ska:n.  
Viktigt område som möjliggör för framtida generationer men inga direkt bra 
hållpunkter, partiprogrammet ska ju inte ändras speciellt ofta vilket leder till att dessa 
måsten och ska:n känns stapplade på varandra, detta område skapar ju inte bara en 
massa måsten utan också och kanske framförallt en framtidstro som under vägen 
skapar arbetskraft och utveckling. Hur vill vi att hushållningen ska vara i vår framtid? 
Att vi vill satsa på infrastruktur och på detta sätt driva miljöfrågan framåt är ett 
exempel 
 
Ett socialt och demokratiskt Europa 
Att stå upp för fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital är en 
förutsättning för medlemskap i EU, att denna rörlighet inte får inskränka på 
principen om likabehandling av arbetstagare och om ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet likaså.  
 
Det är bra att det i partiprogrammet framgår att vi vill ha ett tydligt regelverk, som 
tar social och miljömässig hänsyn. Önskvärt hade varit att vi även står upp för rätten 
för den fria fackföreningen att verka för och kräva Svenska kollektivavtal i Sverige. 
Att förändra jordbrukspolitiken från ett producentintresse till ett 
konsumentperspektiv är bra och tydligt. 
Vad som inte är bra att den gränsöverskridande brottsligheten endast har fått en 
mening i programmet. 
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Att i ena stycket (s,31 5:e st.) vilja att medlemsländerna ska överlämna makt till EU´s 
beslutande organ för att i nästa stycke uttrycka att man är emot en utveckling av EU 
till europeisk federal förbundsstat talar emot sig själv direkt. 
 
Militär alliansfrihet och aktiv utrikespolitik 
Texten i sig är det inget fel på, tankarna hindras tyvärr inte från att ifråga sätta vår syn 
på alliansfrihet när vi under åren gått från att i stort enbart bidra med humanitära 
bistånd, (förutom vissa fall, tex Kongo), till att aktivt delta med andra trupper än 
tidigare, vi har skrivit på EU:s solidaritetsklausul.  
 
Man kan inte både vara vapenbärare och samtidigt medlare, brobyggare. Önskvärt 
hade varit med ett tydligt ställningstagande om hur vi bör agera i framtiden.  
Att Sverige gått från att enbart försvara sina gränser till att ha aktiv trupp ute i 
världen är ett konstaterande, frågan är om vi vill ha det i vårt partiprogram. Texten i 
sig visar också att det inte är invasionshindrandet som är huvudsaken utan det stora 
hotet är från organisationer som hotar vår samhällsstruktur, vilka samhällen menar 
man att riskerna ökar i och hur ska den säkerhetspolitiska ansatsen utföras med andra 
förtecken än militära? 
 
Frihet och jämlikhet 
Med hänvisning till tidigare synpunkter om abstraktionsnivåer är det tveksamt om 
exempelvis FN:s barnkonvention ska nämnas i texten.  
  
Feminism och jämställdhet (ny rubrik!) 
Det här kapitlet bör kompletteras med ett avsnitt om feminism och jämställdhet, om 
vi ska vara trovärdiga som feministiskt parti. Det innebär att vi driver en medveten 
politik för att bryta den strukturella könsmaktsordningen för att uppnå lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män.  
 
Man kan flytta och utveckla stycket (på sid 33) ”En politik för jämställdhet handlar 
om mäns och kvinnors lika rätt till egen försörjning, ett yrkesliv och utveckling inom 
arbetet och om deras lika ansvar för hem, familj och barn. Det kräver ett arbetsliv 
som gör det möjligt att kombinera yrkesliv med familj, och en väl utbyggd 
barnomsorg. Det könsrelaterade våldet ska bekämpas”.  
 
Det är viktigt att skilja på jämlikhet och jämställdhet. Det ena handlar om klass, det 
andra om kön. Att skilja på dessa begrepp och förstå nödvändigheten av att göra det, 
är själva grunden för feminismen.  
 
Arbete och tillväxt 
Det här kapitlet kan stramas upp och förkortas.  
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”Full sysselsättning stärker strävandena att bryta könsrollsmönster, etniska fördomar 
och diskriminering genom att bryta udden av de utsorteringsmekanismer, som på en 
svagare arbetsmarknad tar över hänsynen till kunnande och kompetens och sorterar 
bort människor på grund av kön, etnisk bakgrund, ålder och funktionshinder”. (Sid 
34).  
 
Känns väldigt konstruerat. Generellt bör vi ha positiva skrivningar och positiva 
ansatser. Vad VILL VI, inte vad vi INTE VILL.  
 
”Sjukförsäkringen ger människor råd att sköta sin hälsa vilket minskar utslagningen 
ur arbetslivet”. (Sid 36).  
 
Konstig formulering. Handlar det inte om grundläggande trygghet att kunna försörja 
sig även om man tillfälligt, eller för resten av arbetslivet mister sin arbetsförmåga 
p.g.a. sjukdom? 
 
”För att klara framtidens välfärd är det nödvändigt att sammantaget öka antalet 
arbetade timmar”. (Sid 37). 
 
”Alla ska ha rätt till inflytande över sin arbetstid. Vi vill förkorta arbetstiden i former 
som ökar detta det egna inflytandet och skapar möjligheter för den anställde att 
fördela sin arbetstid mellan olika perioder i livet”. (Sid 37) 
 
Detta är direkt motsägelsefullt. Framtidens behov av välfärd medger knappast 
utrymme för arbetstidsförkortning.  
 
Istället för att ha ett slags ”underliggande” regionalt perspektiv i texten, så kanske 
man i stället skulle ha ett stycke om regionalpolitik? Det saknas exempelvis en tydlig 
skrivning om universitet över hela landet.  
 
 
Kunskap och kultur 
Det här kapitlet kan också stramas upp och kortas ner. Fokusera på de verkliga 
värdena: 
 
- Allas rätt till kunskap och kultur.  
 
- Resursfördelning utifrån behov.  
 
- En skola med hög kvalitet som använder effektiva metoder som har stöd i aktuell 
forskning.  
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Lärare är den enda yrkesgrupp som specifikt nämns. Ska man över huvudtaget 
nämna någon yrkesgrupp i en partiprogramstext? Tveksamt.  
 
Oerhört viktigt att man lyfter fram det livslånga lärandet och att förskolan ses som en 
viktig del i detta. Bra med tydlighet i avgiftsfrågan i grund- och gymnasieskola liksom 
all högskoleutbildning i samhällelig regi. Osäkert med avgifterna i förskolan. Ska 
exempelvis avgiftssänkning prioriteras före förstärkt personalresurs? Men det kanske 
är en viktig principiell markering? 
 
Välfärd och trygghet 
Det här viktiga avsnittet är tyvärr helt ”krampaktigt genomsyrat” av den interna 
konflikten kring ”vinster i välfärden”. Så får det inte vara. Vi ska med självklarhet, 
stolthet och tydlighet ha ett inledande stycke i detta avsnitt om Generell välfärd. 
Solidarisk finansiering via skatten, gemensamt ansvar, fördelning utifrån behov och 
omfördelning över livet.  
 
Begrepp som ”kundvalsmodell” ska inte finnas med i ett partiprogram.  
 
Den generella välfärden blir en oerhört viktig ideologiskt skiljande fråga framöver 
och vi måste ha en bättre sammanhållen skrivning om detta i partiprogrammet!  
 
”Nationella mål för verksamheterna liksom rättigheter för enskilda individer, som är 
bestämda av riksdag och regering, får emellertid aldrig åsidosättas av lokala beslut”. 
(Sid 45). 
 
Det här är en skrivning till följd av ”vinstkonflikten”. Vi ska värna det kommunala 
självstyret och behovsbedömning på individnivå. Annars kan vi inte hävda 
resursfördelningen utifrån behov.  
 
Demokrati och politiskt ansvar 
Ifrågasätter hela avsnittet. För negativ människo- och samhällssyn. En blandning av 
frågor och nivåer. Hör det hemma i ett partiprogram att skriva om en öppen 
redovisning av partiernas bidrag exempelvis? 
Hela avsnittet bygger på ”bristande tillit” och följs sedan upp med ett avsnitt som har 
rubriken ”Tillit och gemenskap”… 
 
Istället bör det skrivas ett principiellt stycke i ett tidigare avsnitt av programmet om 
statsskick, dvs att statschefen skall väljas av folket och att lagar och förordningar 
tillämpas av självständiga myndigheter. 
 
Obs! Det saknas en skrivning om folkligt inflytande i domstolarna. 
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Tillit och gemenskap 
Bra med ett avsnitt om ett starkt och levande civilsamhälle.  
 

 

Kiruna 
 
Synpunkter på programkommissionens remissförslag 
 
"Då räcker det inte att prata om politik enbart som en räkneövning. Då måste man kunna prata 

om politik som värderingar." 

- Aftonbladet (Daniel Swedin) Ledare den 11 december 2012 
 
Följande remissyttrande har utarbetats på två möten dit samtliga av 
Socialdemokraterna i Kirunas medlemmar inbjudits att deltaga. Kiruna 
socialdemokratiska arbetarekommuns styrelse har sedan antagit yttrandet som sitt 
eget. 
 
sid. 4 "Samhället går att förändra. [...]" 
Det nya förordet är bra. 
 
sid. 4, stycke 8 "Vi menar att [...]" 
Stycket är mycket bra och bör därför inte ändras från nuvarande remissförslag. 
 
sid. 5, rubrik ”Vår vision” 
Rubriken är allt för slätstruken och intetsägande. Den för dessutom mest tankarna till 
TCO-förbundet Vision. Visioner är ingenting dåligt men ordvalet låter mer som 
hämtat ur en myndighets policydokument än ur ett partiprogram. 
 
Vårt förslag är att kapitelrubriken från 2001 års program bibehålls, dvs. ”Den 
demokratiska socialismen”, alternativt att rubriken ändras till ”Vår ideologi” 
 
sid. 5, stycke 4 "Socialdemokratin vill forma [...]" 
Portalparagrafen (som även fanns i 2001 års program) är bra och ska inte ändras: 
"Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika 

värde och rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska 

socialismens mål." 

 
sid. 5, stycke 6 "Denna frihet ska [...]" 
Stycket är mycket bra och bör ej ändras från nuvarande remissförslag. 
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sid. 6, stycke 2 "Socialdemokratin strävar efter [...]" 
”Socialdemokratin strävar efter ett samhälle där varje människa som medborgare, 

löntagare och konsument kan påverka produktionens inriktning och fördelning, 

arbetslivets organisation och arbetslivets villkor.” 

Vi efterlyser här perspektivet ekonomisk demokrati i uppräkningen av 
påverkansmöjligheter. Störst inflytande får man som ägare. 
 
sid. 6, stycke 8 "För detta krävs [...]" 
Stycket är mycket bra och bör därför inte ändras. 
 
sid. 5, stycke 9 "Socialdemokratin vill låta [...]" 
För att parafrasera Olof Palme så ska vi vara demokratiska socialister med stolthet 
och glädje. Vi ska därför våga namnge vår ideologi i vårt partiprogram och inte sätta 
vårt ljus under en skäppa. Arbeta därför in följande formulering från 2001 års 
partiprogram (sid. 2) även i nya programmet: 
”Denna den demokratiska socialismens idéer har tagits i arv från tidigare generationer, 

de har omformats av gjorda erfarenheter och de utgör drivkraften i dagens och 

morgondagens politiska strävanden. Sina djupaste rötter har socialdemokratin i 

övertygelsen om alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet." 

 

sid. 8, stycke 3 "Medlet med vilket [...]" 
Förslaget på formulering lyder "Medlet med vilket socialdemokratin vill förändra 
samhället är reformismen. [...]" 
 
Att fastslå vilken arbetsmetod vi har är i grunden bra men för att detta ska betyda 
något måste vi också förklara i vilken riktning vi vill förändra samhället med hjälp av 
sagda reformarbete. Därav blir det absolut nödvändigt att nämna vilken ideologi som 
styr oss, dvs. demokratisk socialism. 
 
sid. 9, stycke 2 "Jämlikhet är inte detsamma [...]" 
Stycket kan med fördel byggas på med en bra formulering från 2001 års program 
(sid. 8): "Jämlikhet förutsätter olikhet, men är oförenlig med klyftor." 
 
sid. 9, stycke 3 "Verklig frihet finns bara [...]" 
Resonemanget om vad som är verklig frihet är bra men behöver fördjupas och 
förtydligas. Arbeta därför in följande formulering från 2001 års partiprogram (sid. 8) 
även i nya programmet: 
"Verklig frihet till delaktighet och utveckling förutsätter att människor frigörs ur 

ekonomiskt, socialt eller kulturellt underläge, och från beroende av enskilda 

ekonomiska maktgrupper utanför demokratins kontroll." 

 
sid. 9 
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Hela kapitlet om ekonomisk demokrati från 2001 års partiprogram är i struket i 
förslaget på nytt partiprogram. Då ekonomisk demokrati är precis lika viktig för 
verklig frihet som politisk- och social demokrati är så måste någon form av text 
återinföras för att resonemanget om reell frihet ska bli begripligt. Förslagsvis behåller 
man delar av texten från 2001 års program (sid. 18-21), med fördel följande: 
"Vi strävar efter en ekonomisk ordning där varje människa har rätt och möjlighet att 
som medborgare, löntagare och konsument påverka produktionens inriktning och 

fördelning, arbetslivets organisation och arbetslivets villkor. Den innefattar olika 

former av ägande och företagande. Den ser miljöhänsyn som ett överordnat krav på all 

produktion. Den kräver att produktionslivet bygger på respekt för allas arbete, tar 

tillvara engagemanget och arbetsviljan hos alla och fördelar produktionsresultatet 

rättvist. Den förutsätter respekt för de spelregler demokratin har den överordnade 

rätten att besluta om. 

 

Denna ordning står inte i motsats till privat företagande. Den bygger som all modern 

produktion på att produktionskapital måste ge avkastning. Den ser företag och 

företagsledningar som en av många aktörer av betydelse för ekonomin. Den ser 

marknadsekonomi som en del av det ekonomiska livet. Men den tillåter inte att kravet 

på privat vinst får dominera över alla andra intressen och styra samhällets utveckling, 

och den godtar inte marknaden som norm för sociala nyttigheter och samhällslivet. 

I konflikten mellan kapital och arbete företräder socialdemokratin alltid arbetets 

intressen. Socialdemokratin är och förblir ett antikapitalistiskt parti, som alltid byggt 

motkrafter mot kapitalets anspråk på makt över ekonomi och samhälle." 

 
sid. 11, hela sidan 
Mycket bra analys av olika maktstrukturer, behåll resonemanget från nuvarande 
remissförslag oförändrat. 
 
sid. 12, stycke 1 "Sexuell läggning, funktionshinder eller [...]" 
Förtydliga stycket med att även de som faller inom de uppräknade kategorierna själva 
har rätt att som individer snarare än kollektiv definiera sina egna mål och vad som 
utgör livskvalité för dem. 
 
sid. 12-14, hela kapitlet "Marknad och kapitalism" 
Ett bra kapitel, särskilt texten på sid.12. Ändra inte från nuvarande remissförslag. 
Kan dock med fördel byggas ut med text från 2001 års program: 
"I den kapitalistiska världsbilden är pengar och ekonomisk framgång måttstocken för 

vad som är gott och eftersträvansvärt. Mänskliga värden som solidaritet och 

medkänsla förvanskas till lönsamhetskalkyler." 

2001 års program, sid. 5 
 
"Ekonomiska intressen har aldrig rätt att sätta gränser för demokratin, det är tvärtom 
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alltid demokratin som sätter gränser för marknaden och de ekonomiska intressena." 

2001 års program, sid. 19 
 
sid. 16, stycke 2 & 3 "Kapitalet flyter närmast fritt [...]", "Motsättningen 
mellan den [...]" 
Styckena är mycket bra och bör därför inte ändras från nuvarande remissförslag. 
 
sid. 18-21 
Kapitlen "Den nya produktionsordningen" samt "Människan och det omgivande 
samhället" är bra och bör inte ändras från remissförslaget. 
 
sid. 22, stycke 6 "Klimat- och miljöfrågorna får [...]" 
Man har i detta stycke behållit delar av texten från 2001 års program (sid. 3): 
"Den miljövänliga teknik som finns sprids för långsamt. Både ekonomiska och sociala 

strukturer försvårar den nödvändiga omställningen till ekologisk uthållighet." 

 
Man har i förslaget på nytt program däremot tagit bort den mening som i 2001 års 
program följde därefter. Då man därmed förlorar en viktig analys vill vi ha meningen 
återinförd: "[...] till ekologisk uthållighet. I dessa paradoxer syns ett tydligt mönster av kamp 
mellan demokratins makt och kapitalets, mellan folkliga intressen och kapitalintressen." 

 

sid. 26, stycke 5 "Det svenska biståndet ska [...]" 
Bra passage om att det svenska biståndet ska vara 1% av BNI, ändras ej. 
 
sid. 34, hela kapitlet "Arbete och tillväxt" 
Ett bra kapitel, speciellt inledningen om full sysselsättning är bra. Ändras ej. 
 
sid. 38, stycke 2 "Alla invånare i landet [...]" 
Diskussionen om det positiva i en jämn regional utveckling bör kompletteras med 
några ord om ett solidariskt skatteutjämningssystem. 
 
sid. 43, stycke 4 "Socialförsäkringarna och de [...]" 
Stycket är bra men kort, komplettera därför texten med följande formulering från 
2001 års program (sid. 23): 
"Marknadens och konkurrensens principer ska inte prägla den offentliga 

verksamheten." 

 
sid. 43 stycke 7 "Skola, vård och omsorg ska [...]" 
Bra stycke om principen för välfärdens finansiering, bör ej ändras från liggande 
remissförslag. 
 
sid. 44, stycke 2 "Inslaget av privata försäkringar [...]" 
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Man talar om att det "gäller också att hålla en skarp gräns mellan de offentliga och 
privata systemen och att inte blanda finansieringsformerna." Formuleringen är luddig 
och svårbegriplig, formuleringen i 2001 års program (sid. 23) var mycket bättre: 
"Vi kan inte acceptera utvecklingen mot ökat inslag av privata försäkringar på 

välfärdsområdet. De utgör ett hot mot den generella välfärden och skapar oacceptabla 

orättvisor i medborgarnas tillgång till välfärden." 

 
sid. 44 stycke 3 "Alla invånare i hela landet [...]" 
Bra stycke om skatteutjämningssystemet, ändras ej. 
 
sid. 45, stycke 2 "Skattepengar är en begränsad [...]" 
Bygg ut stycket genom att förtydliga att staten inte ska sälja ut vinstgivande företag 
som genererar pengar i statskassan eller som är samhällsnyttiga. 
 
sid. 47, stycke 5 "För all verksamhet som [...]" 
Ett bra stycke, ändra inte från nuvarande remissförslag. 
 
 
För Kiruna socialdemokratiska arbetarekommuns styrelse 
Andreas Fors 
Studieansvarig 
 

Kristianstad 
KRISTIANSTADS ARBETAREKOMMUN 
 
Till 
Socialdemokraterna, programkommissionen 
 
 
Svar på programkommissionens remissutgåva av nytt partiprogram 
 
 
Kristianstads arbetarekommuns styrelse har tagit del av den remissutgåva av nytt 
partiprogram som presenterats av programkommissionen hösten 2012. Vi 
överlämnar härmed synpunkter på förslaget i föreliggande remissvar. 
 
 
POLITISKA SYNPUNKTER 
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Programmet innehåller tydligare analyser av klassamhället och orättvisa strukturer än 
nu gällande partiprogram. Detta är välkommet och bra. Med detta sagt vill vi 
framföra följande förslag på förbättringar av det föreslagna programmet: 
 
1. Programmet kunde med fördel bli lite tydligare på välfärdsområdet. Hur välfärden 
bör byggas ut och förbättras bör beskrivas lite konkretare. 
 
2. Programmet borde tydligare betona fördelarna med offentliga monopol inom vissa 
grundläggande infrastrukturområden, exempelvis post, el, vatten, järnvägstrafik, mm. 
 
3. Programmet bör bli lite tydligare avseende skatteuttag. På något sätt bör markeras 
att ett större generellt skatteuttag än dagens är nödvändigt inför framtiden om våra 
ambitioner på välfärdsområdet skall gå att realisera. Ökade skatter skall tas ut så att 
rättvisan i samhället ökar och detta får gärna preciseras. På sidan 36 skrivs att alla 
inkomstslag skall beskattas lika och det kan vara en bra princip för exempelvis 
förvärvsinkomster och pensioner. Emellertid bör ju en socialdemokratisk rörelse 
med hög rättviseambition kunna överväga att beskatta exempelvis inkomst av kapital 
högre än inkomst av förvärvsarbete. Den skrivningen bör därför ändras. 
 
4. Programmet innehåller kritiska formuleringar om sk kundvalsmodeller (sid 43). 
Det är bra, men detta stycke kan med fördel kompletteras med tydligare skrivningar 
om att partiet faktiskt vill avskaffa kundvalsmodeller som innebär fri etableringsrätt 
för kommersiella aktörer. 
 
5. Programmet bör slå fast att partiet vill begränsa möjligheten till aktieutdelning för 
företag som bedriver skattefinansierad skola, vård eller omsorg. 
 
6. En tydlig skrivning om att kommuner skall ha veto mot etablering av fristående 
skolor bör införas. 
 
7. Programmet bör förtydligas avseende frågan om arbetstidsförkortning. Ett konkret 
mål i den frågan bör formuleras. 
 
8. På sidan 18 beskrivs att löntagarnas pengar som finns i pensionsfonder, 
försäkringsbolag, etc kan användas till att styra över hur kapitalet används. Detta bör 
förtydligas så att det tydligare beskriver partiets ambition i detta avseende. 
 
9. Stycket om ett socialt och demokratiskt Europa (sid 30 – 31) kan med fördel 
kompletteras med en skrivning om det europeiska socialdemokratiska partiet (ESP) 
och att vi är en del av den rörelsen. 
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SYNPUNKTER PÅ PROGRAMMETS FORM 
 
1. Ett partiprogram bör vara lagom långt och ganska konkret. Programmet kan med 
fördel kortas något genom att vissa längre abstrakta resonemang ersätts med kortare 
och konkretare skrivningar. 
 
2. På några platser i programmet är skrivningarna något oklara på det sättet att det 
inte riktigt framgår om något är en analys av en faktisk verklighet eller en ambition 
från partiets sida. (Ett exempel är det som nämns i punkten 8 ovan.) Den sortens 
meningar bör förtydligas. 
 
 
Kristianstad, december 2012 
 
 
Styrelsen för Kristianstads arbetarekommun/Henry Larsson 
 

Kungsbacka 
 Allmänt:Allmänt:Allmänt:Allmänt:    
De flesta var överens om att programmet var lättläst språket flöt bra. 
Något undantag fanns. Denna kommentar fälldes 
”…. bekymrad över språket, bara fina fraser och ingen skärpa. 
Politiken skall vara rolig, stimulerande och vass, och inget gammalt tugg 
Nu gäller det för socialdemokratin att visa framfötterna, med bla bekämpa arbetslösheten, 

hur?” 

 

Men detta fick inget större gehör inte ens från de yngre som deltog 
Hur-frågorna kommer väl att behandlas senare i ett handlingsprogram inför valet! 
 
Förord: Ett program för föräFörord: Ett program för föräFörord: Ett program för föräFörord: Ett program för förändringndringndringndring    
Inga kommentarer 
 
Vår vision: 
Inga kommentarer 
 

Våra värderingar 
DemokratiDemokratiDemokratiDemokrati    
Inga kommentarer 
Frihet jämlikhet och solidaritetFrihet jämlikhet och solidaritetFrihet jämlikhet och solidaritetFrihet jämlikhet och solidaritet    
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Inga kommentarer 
ArbetetsvärdeArbetetsvärdeArbetetsvärdeArbetetsvärde    
Inga kommentarer 
 

Vår samhällsyn 
MaktstrukturerMaktstrukturerMaktstrukturerMaktstrukturer    
Inga kommentarer 
Marknad och kapitalismMarknad och kapitalismMarknad och kapitalismMarknad och kapitalism    
Bra skrivning 
Produktion,reproduktion och naturProduktion,reproduktion och naturProduktion,reproduktion och naturProduktion,reproduktion och natur    
Sid 17 1:a stycket sista meningen  ”När reproduktionen omorganiserades…” … 
Är reproduktionen rätt begrepp i detta sammanhang? 
” hemmet till att bli ngt som sköttes offentligt..” 

Vad menas med att hemmet sköts offentligt..” det är väl familjens angelägenhet? 
 

Världen av idag 
Vår tids stora utmaningar Vår tids stora utmaningar Vår tids stora utmaningar Vår tids stora utmaningar –––– och lösningar och lösningar och lösningar och lösningar    
Inga kommentarer 
Den nya produktionsordningenDen nya produktionsordningenDen nya produktionsordningenDen nya produktionsordningen    
Inga kommentarer 
Människan och det omgivande samhälletMänniskan och det omgivande samhälletMänniskan och det omgivande samhälletMänniskan och det omgivande samhället    
Inga kommentarer 
Den nya ojämlikhetenDen nya ojämlikhetenDen nya ojämlikhetenDen nya ojämlikheten    
Viktigt att poängtera att ett samhälle där sociala skillnader är små är ett tryggt 
samhälle med få konflikter mellan människor ( Boken :Jämlikhetsanden) 
KlimatförändringarnaKlimatförändringarnaKlimatförändringarnaKlimatförändringarna    
Saknar skrivning om forskning inom miljöområdet. 
Rörelse för förändringRörelse för förändringRörelse för förändringRörelse för förändring    
Inga kommentarer 

 
Vår politik 
Alla människors frihet, hela världens fredAlla människors frihet, hela världens fredAlla människors frihet, hela världens fredAlla människors frihet, hela världens fred    
Inga kommentarer 
Globalisering och rättvisaGlobalisering och rättvisaGlobalisering och rättvisaGlobalisering och rättvisa    
Inga kommentarer 
Hushållning och hållbar utvecklingHushållning och hållbar utvecklingHushållning och hållbar utvecklingHushållning och hållbar utveckling    
Bra att vi är tydliga vad gäller kärnkraften! 
Jordbruksproduktionen behöver anpassas så att den blir klimatsmart. Öppna 
landskap är en annan uppgift för jordbruket. Vi måste också vara rädda om 
högvärdig jordbruksmark, 



 

 
 

37 (134) 

Ett socialt och demokratiskt EuropaEtt socialt och demokratiskt EuropaEtt socialt och demokratiskt EuropaEtt socialt och demokratiskt Europa    
Bra att vi tydligt avvisar en federal förbundsstat! 
Militär alliansfrihet och aktiv utrikespolitik.Militär alliansfrihet och aktiv utrikespolitik.Militär alliansfrihet och aktiv utrikespolitik.Militär alliansfrihet och aktiv utrikespolitik.    
Vi saknar ställningstagande till svensk vapenexport. 
Vi kan bli tydligare vad gäller kärnvapennedrustning genom att förorda Europa som 
en kärnvapenfri zon 
Humanitära frågor vad gäller fredsarbete vart tog det vägen. Fältsjukhus, vatten, 
kläder överlåts alltmer till frivilligorganisationer. 
Veto inom FN-fredsarbete kan/skall enskilda länder/stater kunna kullkasta bra 
projekt? 
Frihet och jämlikhetFrihet och jämlikhetFrihet och jämlikhetFrihet och jämlikhet    
Att forma ett samhälle som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart hör till 

framtidens viktigaste uppgifter. Beskrivningen att sluta ett kontrakt mellan 

samhälle och individen. Här behövs en annan skrivning, tycker vi. så det syftar 

mer mot den moraliska sidan. Svårt förstå vad som menas med kontrakt 
Sid 33 2:a stycket nedifrån 

” En politik för jämlikhet om mäns och kvinnors lika rätt…..” 
Vi skall synligöra hur vi påverkas av attityder om mamma och papparoller, viktig. 

Så vi inte bara låter marknaden styra vårt föräldraskap. 

Utbyggd barnomsorg av hög kvalitet.   

Sid 34 ”….där människor får välja samlevnadsformer …”  

Menar vi alla typer av samlevnadsformer. Även månggifte tex. Här behövs 

kanske ett förtydligande vad det innebär. 

” Nattis” i varje kommun skall vara en möjlighet att erbjuda.    
Arbete och tillväxtArbete och tillväxtArbete och tillväxtArbete och tillväxt    
Sid 35 fjärde stycket uppifrån sista meningen….” Ge reella möjligheter även för mindre 

företag att konkurrera…” Mycket viktigt. I vår kommun har vi stött på problem om 
just detta. 
Sid 35 sjätte stycket Infrastruktur. 
Vi saknar skrivning om sjöfarten. Det gäller sjöfart (rederinäringen) både till och från 
landet och inre vattenvägar. 
Aktuellt för oss har på Västkusten vad gäller Göta Älv och Vänersjöfarten men gäller 
ju även Mälaren. 
Ska vi inte skriva ngt om att lastbilstransporter där svenska företag riskerar 
utkonkurreras av oseriösa förtagare från andra länder 
Sid 36  andra stycket 
” Skattesystemets viktigaste uppgift…” 

Vi tycker att det behövs en kommentar om att vi vill ha skatt efter bärkraft och ha 
kvar bolagsskatten. Det är ju extra viktigt nu när MUF.s ordförande går ut i debatten 
och förordar platt skatt som ngt som gynnar låginkomsttagare och vidare säger att 
bolagskatten skall sänkas. 
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Sid 36 fjärdestycket. Vi saknar skrivning om att sjukförsäkringen skall bygga på 
”inkomstbortfallsprincipen”. Vi är ju på väg mot ett system där ”grundtryggheten” 
garanteras av samhället och skall kompletteras av personliga eller fackliga 
tilläggsförsäkringar. 
Sid 37 näst sista stycket. 
Här talas om ”individuellt anpassade arbetstider” och ” ökad flexibilitet” Har vi släppt 
kravet på arbetstidförkortning? Arbetsgivarnas tal om flextider har väl inte lett till 
kortare arbetstider precis. 
Statliga och kommunala upphandlingar Viktigt att upphandlingar är förenliga med 
EU-regler. 
Nackdel idag små företag missgynnas 
Övrigt som diskuterades här: 
Återställ att arbetsmiljöfrågor är viktigt på våra arbetsplatser. 
Satsningar på utbildningar, avsett medel att utbildningar kan erbjudas arbetstagare och 
arbetsgivare.  
Inga ändringar i Lagen om anställningstrygghet (LAS). 
Avveckla FAS 3. Satsa på utbildning. 
Kunskap och KulturKunskap och KulturKunskap och KulturKunskap och Kultur    
Sid 41 sista stycket 
”...vårt kulturarv ska vårdas..” Vad innebär vårt kulturarv behöver inte det definieras? 
Välfärd och trygghetVälfärd och trygghetVälfärd och trygghetVälfärd och trygghet    
Sid 43 fjärde stycket. 
Här skrivs att kundvalsmodeller försvårar ett solidariskt ansvarstagande. 
Det finns ju också ett annat kundval där personerna själva har möjlighet att avgöra 
vad som skall utföras tex i hemtjänsten detta nämns inte borde det inte vara med? 
Demokrati och politiskt ansvarDemokrati och politiskt ansvarDemokrati och politiskt ansvarDemokrati och politiskt ansvar    
Ingen kommentar 
Tillit och gemenskapTillit och gemenskapTillit och gemenskapTillit och gemenskap    
Ingen kommentar 
 
Övrigt som diskuterades:Övrigt som diskuterades:Övrigt som diskuterades:Övrigt som diskuterades:    

- Vinster inom vård, skola och omsorg. Se över dagens system. Se till att 
pengarna stannar i huvudsak inom vård, skola och omsorg. 

- Hållbar utveckling/ hållbar tillväxt. Saknar tydlighet på aktiviteter. Anser 
Tyskland har kommit långt att nyttja andra energikällor som vind/vågkraft 
och solenergi. Vi bör samtidigt fundera på våra allt äldre kärnkraftverk. 
Krävs avveckling eller nyproduktion? Idag känns det inte alls bra 
beträffande säkerheten beträffande våra kärnkraftverk ( Ringhals och 
Oskarshamn). 

- Kapitel Klimatförändringar, texten känns väldigt tunn. Här kan partiet ta 
hjälp av miljöorganisationer. Eller på egen hand förstärka texten. 
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Hälsningar 

 
Ingemar Lundin 
Ordf. Kungsbacka Arbetarekommun 
 
 

Köping 
 
Köpings arbetarekommun och S-kvinnor i Köping lämnar följande yttrande över 
programkommissionens remissförslag till nytt partiprogram som ska behandlas på 
partikongressen 2013.  Yttrande har antagits på S-kvinnors och arbetarkommunens 
gemensamma möte den 10 december 2012. 
 
 

• Partiprogrammet behöver kortas ner det är för många sidor, max 30 sidor, 

• Kapitlet världen av idag kan läggas som bilagor, 

• Behöver skrivas om med ett enklare modernare språk så det blir lätt läst, 

• Lyft fram förbättrings och förändrings förslag  

• Programmet ska vara lätt att använda i det framtida politiska arbetet. 

 

 
 
e.u 
 
Anne Tjernberg 
Ordf S-kvinnor Köping 
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Landskrona 
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Lerum 
1. Det är för LÅNGT. Ett partiprogram måste varje medlem i partiet orka läsa igenom och 

kunna ta till sig innehållet. Ett partiprogram är inte till för den inre kärnan. Det måste 

också vara lätt att förstå. 
2. Visionen: Texten under den rubriken är inte samma som texten om vision i 

"Framtidspartiet i svensk politik". Vi kan inte ha två visioner!!!! 
3. På sidan 14 under kapitlet Marknad och kapitalism står det " Marknadsmekanismerna 

klarar inte heller att hushålla med sådant som saknar marknadspris, som luft och vatten." 
Varför saknas jorden/marken??? Det måste tydligt framgå i den 

texten att det också gäller de resurser som finns i jorden. 

4. Flera tyckte det var ideologiskt svagt och otydligt. 
 

Lund 
 

Remissvar från Lunds Arbetarekommun på 
programkommissionens förslag till nytt 
partiprogram för Socialdemokraterna 

 
Följande remissvar har författats av en särskilt utsedd arbetsgrupp, och utgår från 
diskussioner på ett medlemsmöte ägnat åt programkommissionens förslag. 
Remissvaret har sedan godkänts av styrelsen för Lunds Arbetarekommun.  

Remissvarets upplägg 
Först kommer några principiella och för oss särskilt viktiga kommenterar för hela 
programmet. Därefter följer kommentarer och konkreta ändringsförslag för varje 
avsnitt, i den ordning de står i programkommissionens förslag. Vi tycker att man 
bör se över indelningen av de olika avsnitten, som vi på flera ställen tycker är 
förvirrande och ologisk, men vi har här valt att följa den struktur som finns i 
förslaget.  
Konkreta ändringsförslag markeras av indrag i texten. Fet stil = förslag på tillägg, 
kursiv stil = förslag på strykning. 
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Generella kommentarer till 
programförslaget som helhet  

Löntagarperspektiv saknas 
Programmet saknar genomgående ett löntagarperspektiv. Socialdemokratin 
bildades ur konflikten mellan arbete och kapital, med syftet att omvandla 
samhällets alla områden i demokratisk riktning. Den uppgiften består även om 
förutsättningar och strategier förändras. Den huvudsakliga motsättningen finns nu 
som då mellan det fåtal som gynnas av ett kapitalistiskt produktionssätt och 
samhällssystem där makt och rikedomar centraliseras och det stora flertal, 
nationellt såväl som globalt, som har allt att vinna på ett demokratiskt socialistiskt 
samhälle där den enskildes frihet utgår från allas jämlikhet. Kampen tar sig 
uttryck i motsättningen mellan å ena sidan ökad ekonomisk avsättning för de som 
besitter enorma resurser och å andra sidan ökat löneutrymme, minskad arbetstid 
och ökad levnadsstandard för folkflertalet. I denna kamp har socialdemokratin 
varit den viktigaste politiska aktören i ett samhällsbygge som syftat till att öka 
folkflertalets inflytande. Denna historiska insikt och uppgift är som bortblåst i 
förslaget. Istället genomsyras texten av en slags övergripande samförståndsanda, 
som om socialdemokratin inte var ett politiskt intresse utan snarare än 
avpolitiserad och förvaltande myndighet. Mycket av det som i programmet 
omskrivs i positiva ordalag motiveras med att det genererar lönsamhet och skapar 
tillväxt. Så kan det vara, men detta kan aldrig vara vårt huvudmotiv till politisk 
förändring. Vad händer då när det vi vill göra inte är lönsamt? Vår utgångspunkt 
ska vara människor, inte ett övergripande systemansvar som tycks handla mer om 
att värna den rådande ekonomin än att värna medborgarna.  
Vi vill återinföra formuleringen om att i motsättningen mellan arbete och kapital 
står vi alltid på arbetets sida. Utan denna insikt har vi i grunden inget 
existensberättigande. I konsekvens med att vara ett parti på arbetets sida vill vi att 
man behåller det krav som finns i det nuvarande partiprogrammet om 
arbetstidsförkortning. Det vore ytterst märkligt om socialdemokratin efter att i 100 
år arbetat för att korta arbetstiden och ta ut produktivitetsökningar både i 
löneökningar och i mer fritid plötsligt skulle slopa det andra av dessa krav. 

Demokrati 
Det demokratibegrepp som presenteras i förslaget, där demokrati framstår som 
synonymt med parlamentariskt inflytande, utgör ett uppseendeväckande brott mot 
den socialdemokratiska visionen om en demokratisering av hela samhället. Istället 
för att ta sig an framtidens utmaningar genom att peka ut vad social och 
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ekonomisk demokrati skulle kunna innebära i vår tid kvarstår endast en tredjedel 
av vårt demokratibegrepp - en snäv demokratisyn som lämnar den ekonomiska 
makten kvar där den ligger. Vi ser ingen anledning till att socialdemokratin skulle 
ge upp sitt mål om att demokratin ska genomsyra samhällets alla områden – 
tvärtom blir detta krav än mer angeläget när det ekonomiska systemet krisar och 
miljöhoten blir alltmer akuta. Detta finns nu i en enda mening, om att demokratins 
ideal ska sätta sin prägel på hela samhället, men saknas i resten av förslaget. Detta 
måste åtgärdas.  

Välfärd och frihet 
Trots att välfärden är den arena där kampen mellan fåtalets vinstmaximering och 
flertalets inflytande och ekonomiska och sociala trygghet tydligast utkämpas just 
nu fångar förslaget inte upp detta. I förslaget finns inget om välfärdens 
omfördelande, klassutjämnande funktion, men inte heller något om välfärden som 
strategi i samhällsomvandlingen. Det finns heller inget krav på en välfärd fri från 
vinst, eller några tankar om att satsa på den offentliga sektorn. Detta trots att en 
utbyggd välfärd, tillsammans med ökad makt över arbetet, varit socialdemokratins 
huvudsakliga verktyg för samhällsförändring. Samtidigt slår de principiella 
skrivningarna om frihet fast att frihet förutsätter jämlikhet, att mångfald först blir 
möjlig i ett jämlikt samhälle. Glappet mellan det abstrakta och det konkreta gör 
dock att dessa insiktsfulla formuleringar snarare skapar en frustration över dess 
egen uteblivna konkretisering. Vi måste även i de mer sakpolitiska delarna i 
programmet våga stå upp för att valfrihet inte är frihet utan faktiskt ofrihet för de 
allra flesta, och att inflytande inte är synonymt med att kunna köpa varor och välja 
på en marknad. Vi behöver återformulera välfärden som verktyg i 
samhällsomdaningen, och kravet på en välfärd fri från vinst är då bara ett 
nödvändigt första steg. 

Splittrat program 

Förslaget dras med en hel del interna motsägelser som gör det luddigt och i 
avsaknad av den skärpa som krävs i ett partiprogram. Ibland finns dessa 
motsägelser mellan de mer principiella och de mer politiska avsnitten, som t.ex. 
mellan de skarpa skrivningarna om jämlikhet och frihet å ena sidan och den syn 
på mångfald, valfrihet och välfärd som finns i andra delar. På andra ställen är det 
till och med i samma stycke, som t.ex. i skrivningarna om det fria skolvalet, där 
man konstaterar att det fria skolvalet skapar segregation men ändå inte vill ta bort 
det. Vi tror att detta skapar en otydlig bild av oss hos väljarna, och stärker 
uppfattningen om att politiker skiljer mellan vackra ord och den politiska 
realiteten. Dessutom gör det programmet mindre brukbart i vårt konkreta arbete. 
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FÖRORD: ETT PROGRAM FÖR 
FÖRÄNDRING 

Generella kommentarer 
Andemeningen i förordet, att samhället går att förändra och att socialdemokratin 
vill genomföra förändringen är bra! Vi menar emellertid att det måste stakas ut en 
tydligare riktning för denna förändring. Det måste gå att utläsa vilken förbättring 
vi vill åstadkomma. Vad som är en förbättring beror helt och hållet på vilket 
intresse de som genomför förbättringen företräder. Det som är en förbättring för 
de som tjänar på socialdemokratisk politik kan vara en försämring för de som 
istället tjänar på en borgerlig sådan och vice versa. Detta måste förtydligas. I vår 
mening så måste förändringen och förbättringen innebära att människorna tar 
makten genom att bryta ner och göra sig fria från strukturer och maktordningar 
utanför deras kontroll. Klassamhället måste avskaffas och könsmaktsordningen 
upphöra. I dess ställe ska ett solidariskt och jämlikt samhälle skapas. 
 
Vi är också kritiska till historieskrivningen i förordet. Vi skulle vilja se ett längre 
(om än inte lika långt som i 2001 års program), separat historieavsnitt. Om 
historieavsnittet ska fortsätta finnas i förordet måste det förändras. Som 
historieskrivningen ser ut i förslaget skapas ett intryck av att det var ett litet 
avantgarde som upplyste folket, att idéerna var drivande istället för materiella 
faktorer och att arbetarna själva inte bidrog med något. Socialdemokratin var och 
är en folkrörelse och det borde synas i förordet.  
 
Det saknas vidare en djupare analys om hur samhället såg ut under 
artonhundratalets andra hälft. Industrialiseringen och kapitalismens framväxt är 
den huvudsakliga orsaken till att socialdemokratin växte fram, eftersom 
socialdemokratin är en motrörelse mot kapitalismen. Det måste bli en betoning på 
att det främst var de materiella förutsättningarna, i kombination med socialistiska 
idéer, som gjorde att arbetarna organiserade sig.  
 
Skrivningen om rösträtten måste förändras! Genom att skriva ”den tidens 
liberaler” skapas en distans till dagens liberaler som är högst problematisk. Om 
meningen ska stå kvar måste ”den tidens” strykas, alternativt läggas till också 
framför socialdemokrati. 
 
Skrivningen om att klassamhället började rivas ner för att ersättas med ett 
välfärdsamhälle måste också ändras. Som den lyder nu kan man få uttrycket av att 
klassamhället upphörde att existera. Klassamhället ser emellertid i grunden ut 
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likadant idag som i slutet på artonhundratalet. En stor arbetande klass skapar 
värde åt en liten ägande klass. Det ska poängteras att välfärdssamhället inneburit 
stora materiella och sociala förbättringar för arbetarklassen, men grundkonflikten 
finns kvar.  

Ändringsförslag i texten 
Vi föreslår att förordet skrivs om på följande sätt:  

Samhället går att förändra. Den viktigaste lärdomen av 
socialdemokratins historia är just detta: Tillsammans kan vi göra 
samhället bättre. 
När socialdemokratin växte fram levde många människor 

fortfarande i föreställningen att tillvaron avgjordes av ödet eller av 

en oåtkomlig högre makt. Människan kunde själv inte göra särskilt 

mycket för att förändra villkoren. Det gällde att anpassa sig. 

Arbetarrörelsen uppkom efter att industrialismens genombrott 
hade skapat ett nytt klassamhälle. Makten i detta samhälle 
tillhörde nästan uteslutande en liten skara kapitalägare som tog 
vinning av det värde den arbetande klassen skapade. Ur 
arbetarnas hårdhänta upplevelser av fattigdom, förödmjukelser 
och orättvisor växte socialdemokratin fram.   
Arbetarrörelsen främsta uppgift blev att visa att orättvisorna och 

den sociala misären hade att göra med brister i samhällets 

organisation. Och denna organisation är inte given av någon 

oåtkomlig makt. Medborgarna kan ta makten. 

Arbetarrörelsen visste att orättvisorna och den sociala misären 
hade att göra med brister i samhällets organisation. Om 
arbetarna gick samman skulle de kunna ta sig ur underläget och 
den orättvisa maktordningen skulle upphävas. Folket skulle ta 
makten. 
 
Genom facklig kamp stärktes arbetarnas position på 
arbetsplatserna. Den allmänna rösträttens införande öppnade 
vägen för medborgarna att själva bestämma över det politiska 
styret.  
 
Arbetarklassens politiska organisering ledde inte bara till ett 
demokratiskt styrelseskick utan också till ett välfärdssamhälle 
som förbättrade livsvillkoren och förändrade samhällets 
organisering.  
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Socialdemokratin inte bara visade att förändring var möjlig. 
Den skapade denna förändring. 
När socialdemokratin i samverkan med den tidens liberaler drev 

fram den politiska demokratin öppnades vägen för medborgarna att 

själva bestämma. Steg för steg började det gamla klassamhället 

rivas ner för att ersättas av ett modernt välfärdssamhälle. 

Samtidigt lever vi fortfarande i ett klassamhälle. 
Könsmaktsordningen och förtryck på grund av etnicitet är 
andra maktfaktorer som begränsar våra liv. 
Också I vår tid kan man höra att förändringar inte är möjliga, att vi 
måste anpassa oss till vad som bestäms av makter som vi inte kan 
påverka.  
 
Socialdemokratins svar är detsamma som det alltid varit: Samhället 
går att förändra. Tillsammans kan vi göra något bättre. 
Det handlar om tilltron till demokratin. Genom demokratin kan 
människors lika värde få genomslag på samhällsutvecklingen. Och 
genom demokratin kan vi tillsammans förändra och förbättra 
samhället. 
 
Vi menar att demokratin står över alla andra maktanspråk. Därför 
anser vi också att demokratin har företräde före marknaden. 
Vi socialdemokrater har kunnat påverka samhällets utveckling 
därför att vi varit övertygade om hållfastheten i våra idéer. Men 
också för att vi dragit lärdom av gjorda erfarenheter och mött nya 
utmaningar med ny kunskap. 
 
I detta principprogram berättar vi om hur vi vill möta dagens och 
morgondagens utmaningar. 
 
Vi berättar om våra grundläggande idéer och värderingar, om hur vi 
ser på samhällsutvecklingen globalt och nationellt och redovisar 
våra principiella politiska ställningstaganden. 
Med detta program vill vi visa att vi tillsammans kan göra något 

bättre. 
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VÅR VISION 

Generella kommentarer 
Vi vill att rubriken ”Den demokratiska socialismen” finns kvar, förslagsvis som 
underrubrik till ”Vår vision”. När politik handlar alltmer om snabba utspel och om 
sakpolitik och allt mindre om långsiktiga mål och strategier vore det klokt att inte 
ytterligare ge efter för denna utveckling utan stå upp för vår ideologi.  
I dagens samtida politiska klimat av triangulering och minskade reella skillnader 
mellan olika politiska intressen och partier menar vi att det vore önskvärt att 
inleda vårt partiprogram med att slå fast att vi skiljer oss från andra partier och på 
vilket sätt, som vi en gång gjorde när partiet bildades.  

Ändringsförslag i texten 
Vi föreslår att första stycket på s 5 får följande lydelse: 

Socialdemokratin skiljer sig från andra politiska partier 
därigenom, att den genom folkrörelsearbete och demokratiskt 
beslutade reformer vill skapa en jämlik och ekologiskt hållbar 
värld. Socialdemokratin ser inga gränser för demokratins 
inflytande. Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på 
demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och 
jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den 
demokratiska socialismens mål. 

 
I tredje stycket på s 5 slår man fast att jämlikheten är frihetens förutsättning vilket 
är bra. Men när detta sedan ska preciseras skriver man att vårt mål är ett samhälle 
utan ”klasskillnader”. Detta är en märklig formulering, eftersom klasser inte är 
något annat än ett uttryck för en skillnad. I grunden en skillnad i ägande, som 
sedan får konsekvenser för levnadsstandard, inflytande etc. Det går alltså inte att 
ha klasser utan skillnader, eftersom klass per definition är en ekonomisk och 
social relation, alltså ett uttryck för att olika grupper av människor befinner sig i 
ett visst förhållande till varandra. Vi vill istället att det står att vårt mål är ett 
samhälle utan klasser. Att genom reformer och folkrörelsearbete steg för steg nå 
det klasslösa samhället har alltid varit arbetarrörelsens mål. I stycke 5 på s 5 vill vi 
lägga till  

Detta gör vi genom att i jämlik och solidarisk samverkan söka 
de samhälleliga lösningar, som gagnar det gemensamma bästa. 

 
I stycke 1och 2 på s 6 beskriver man hur förhållandet mellan det gemensamma 
och marknaden bör se ut, och skriver att medborgarna ska bestämma över 
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ansvarsfördelningen mellan det offentliga och marknaden. Vi vill behålla 
skrivningen i det nuvarande programmet som lyder: 

All makt i samhället måste utgå från de människor som 
tillsammans bildar samhället. Ekonomiska intressen har aldrig 
rätt att sätta gränser för demokratin; demokratin har alltid 
rätten att ange villkoren för ekonomin och sätta gränserna för 
marknaden. 

 
I andra stycket finns formuleringen om att vi som löntagare och konsumenter ska 
kunna påverka produktionen och arbetslivet. Vi vill här föreslå att stycket skrivs 
om på följande sätt:  

För socialdemokratin är mänsklighet ett absolut värde; det är 
ingen handelsvara. Varje människa har i enlighet med de 
socialistiska principerna rätt att tillsammans med andra 
påverka den nytta produktionsmedlen genererar, hur de 
används och hur de ägs, samt arbetslivets organisation och 
villkor. Socialdemokratin vill därför att makten över 
produktionsmedlen läggs i medborgarnas händer. I denna 
strävan har fackföreningsrörelsen en central roll. Men också 
andra fria sammanslutningar, nya och gamla folkrörelser, 
ideella föreningar, bildningsorganisationer, miljörörelser, 
konsumentorganisationer och kooperativa föreningar är viktiga 
för att värna och sprida demokratin.  

 
I fjärde stycket på s 6 vill vi förtydliga att vi är en del av en internationell 
arbetarrörelse. Vi föreslår följande tillägg:  

Socialdemokratins demokratisyn begränsas inte till det svenska 
samhället. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti anser sig 
vara ett med socialdemokratin i alla andra länder. Målet är en 
global gemenskap grundad på demokratins ideal. 

 
I sjätte stycket på s 6 skriver man att de politiska friheterna måste bindas samman 
med ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, vilket är bra. Men en rättighet 
i ett ojämlikt samhälle är inte alltid en garanti för att utfallet blir sådant. Vi vill 
istället att man skriver  

måste bindas samman med tillgång till ekonomiskt socialt och 
kulturellt välstånd 

 
Som avslutande stycke i avsnittet vill vi behålla formuleringen från det nuvarande 
programmet som lyder:  
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Denna den demokratiska socialismens idéer har tagits i arv från 
tidigare generationer, de har omformats av gjorda erfarenheter 
och de utgör drivkraften i dagens och morgondagens politiska 
strävanden. Sina djupaste rötter har socialdemokratin i 
övertygelsen om alla människors lika värde och varje människas 
okränkbarhet.  

 
Det är en avslutning som sammanfattar allt man hittills sagt, och som blir ännu 
viktigare om man stryker det historiska avsnittet. En av våra styrkor är just vår 
kontinuitet bakåt och framåt. Detta bör framgå.  
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VÅRA VÄRDERINGAR 

 

Demokrati 

Generella kommentarer 
”Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och 

människors inbördes förhållanden för att därigenom ge var och en möjlighet till ett rikt och 

meningsfyllt liv. I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället, att bestämmanderätten 

över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, att medborgarna frigörs från 

beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd 

samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund 

samverkande människor”. 

 
Ernst Wigforss formulering från 1944 års partiprogram sammanfattar på några 
enkla rader vad partiet vill och varför. Visserligen inte under något 
demokratiavsnitt, men det är klart och tydligt att demokratin är en röd tråd igenom 
texten. Tanken om demokratins vikt för vårt partis strävan efter jämlikhet är dock 
tydlig och kommer också igen i kommande program. 
 
Exempelvis hittar man formuleringar om att vi ”endast i det demokratiska 
samhället kan de socialdemokratiska idéerna frihet, jämlikhet och solidaritet 
förverkligas”. Att grundläggande för demokratin är alla människors lika rätt att 
påverka det samhälle de lever i och som formar deras liv. Att det endast är i en 
utvecklad demokrati med jämlika möjligheter människan är fri att styra sitt liv och 
fritt utvecklas som individ. Att det är en rätt att påverka som måste omfatta alla 
delar av samhällslivet och att partiet därför vill verka för politisk, ekonomisk och 
social demokrati. För oss är detta en självklar utgångspunkt för socialdemokratin. 
Med den utgångspunkten blir det problematiskt att begränsa demokratibegreppet 
till att endast omfatta den politiska demokratin såsom det görs i remissförslaget. 
Den politiska demokratin är endast en byggsten, eller snarare en förutsättning för 
ett demokratiskt samhälle. För att kunna tala om verklig demokrati som omfattar 
samhällets alla områden, måste den innefatta även social och ekonomisk 
demokrati. För dessa två är givetvis den politiska demokratin oerhört viktig. Att 
utesluta den ekonomiska demokratin skulle innebära att vi som parti accepterar en 
ordning där ägandet och marknaden prioriteras framför människan. Även om vi 
lever under en sådan ordning nu behöver det inte betyda att vi också ska bejaka 
den och sluta bekämpa den. Om man drar det till sin spets är det just det en 
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inskränkning av vårt demokratibegrepp innebär. Vi föreslår därför att avsnittet 
arbetas om för att innefatta även den ekonomiska och sociala demokratin. 

Ändringsförslag i texten 
Det inledande stycket är bra eftersom det lyfter fram att vi ser maktstrukturer som 
formar samhället och att vi också vill förändra de strukturerna. 

Stycke 2.  

Följande flyttas ner och bakas in i stycke 3, se nedan. 
I uppfattningen om demokratins företräde och övertygelsen om alla 

människors lika och okränkbara värde har socialdemokratin sina 

djupaste rötter. 

 
Stycke 3. Stycket behöver arbetas om. Dels behöver vår definition av vad 
demokrati framgå precis som det även måste bli tydligt varför vi har den synen. 
Formuleringar finns i flera äldre program, exempelvis 1975, 1990 och även till 
viss del i 2001 års program. 

Förslag till nytt stycke 3: 

Demokrati handlar om frihet. Om frihet att få uttrycka sin 
mening, kritisera, upplysa och bilda opinion. Om frihet att 
tillsammans med andra forma framtiden. I uppfattningen om 
demokratins företräda och övertygelsen om alla människors lika 
och okränkbara värde har socialdemokratin sina djupaste 
rötter. Socialdemokratin vill försvara demokratin mot 
maktmissbruk och diktaturer, utvidga den på det ekonomiska 
fältet och låta dess ideal sätta sin prägel på samhällslivets alla 
områden. För socialdemokratin är kravet på ekonomisk och 
social demokrati lika självklar som kravet på politisk 
demokrati. Socialdemokratin motsätter sig en ordning som ger 
ägandet rätt att utöva makt över människor och bekämpar 
varje koncentration av den ekonomiska makten i ett fåtals 
händer. Målet är att göra alla människor till likvärdiga 
medarbetare i uppgiften att förvalta och utveckla de produktiva 
tillgångarna i samhället.  

Stycke 4 

Vi har försökt att lyfta fram fokus på vikten av att demokratin omfattar alla och 
också vikten av människors möjlighet till gemensam organisering via exempelvis 
folkrörelser som vi anser vara en viktig och vital del i vårt demokratiska samhälle. 
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Förslag till nytt stycke 4 

Dessa demokratiska friheter får inte vara förbehållna vissa grupper. 
Alla ska ha samma rätt att ge uttryck för sina åsikter, höja sin röst, 
delta i det offentliga samtalet, bilda föreningar för sina idéer och 
intressen och försöka påverka andra. Demokrati måste utövas på 
många vägar och flera plan. Som medborgare och individer ska 
människor kunna påverka både samhällsutvecklingen i stort och i 
vardagen. Samtidigt kräver demokrati att var och en respekterar 
andras demokratiska rättigheter, tar sin del av ansvaret för 
samhällsarbetet och följer fattade beslut, även när det går de egna 
önskningarna emot.  
I folkrörelserna ser man människornas vilja till delaktighet och 
demokratins förmåga att förena människor i gemensamma 
ansträngningar. Folkrörelserna, gamla och nya, och 
folkbildningen – med den förändringskraft som uppstår när 
människor möts till gemensamma samtal och gemensam 
handling – måste därför ha en avgörande roll i samhällsbygget. 
Det bygger upp en medvetenhet om demokratins värden, som i 
sin tur skapar ett eget ansvar för demokratins upprätthållande. 

Stycke 5 

Stryk: 
I demokratin förenas kraven på individuell självständighet och 

behovet av samhällelig gemenskap. Eftersom politiken avgör mycket 

av de faktiska möjligheterna för individen att råda över det egna 

livet, måste alla ha lika rätt att påverka politiken. 

 
Motivering: Andemeningen framgår redan i den övriga texten. 

Stycke 6 

Stryk stycket 
Demokratin är förutsättningen för den tillit som karaktäriserar ett 

gott samhälle. Politiken har sin grund i medborgarnas uttryckliga 

samtycke. Med rösträtten bestämmer de ytterst samhällets spelregler 

och efter vilka principer samhället ska utvecklas. Bara med detta 

samtycke kan medborgarna känna tillit till de samhällsorgan, som 

är satta att förverkliga de politiska besluten. 

 
Motivering: Dels framgår det redan av texten i övrigt att demokratin är nödvändig 
fört ett gott samhälle, dels innebär stycket att man utgår från att förändring bara 
behöver ske på den politiska demokratins arena. Detta är ett tydligt avsteg från de 
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principer vi tidigare har sett som bärande och ett avsteg vi inte vill se att partiet 
gör. 

Stycke 7 

Bakas ihop med stycke 4 
Demokrati måste utövas på många vägar och flera plan. Som 

medborgare och 

individer ska människor kunna påverka både samhällsutvecklingen i 

stort och i 

vardagen. Samtidigt kräver demokrati att var och en respekterar 

andras demokratiska rättigheter, tar sin del av ansvaret för 

samhällsarbetet och följer fattade beslut, även när de går de egna 

önskningarna emot. 

Stycke 8 

Stryk stycket 
Demokrati ger rätten att driva sina åsikter och sina intressen, men 

innebär också skyldigheten att lyssna på andra. Demokrati utesluter 

inte motsättningar och konflikter, men kräver av alla en beredskap 

att lösa motsättningarna i just demokratiska former. 

 
Motivering: Innehållet redan framgår av övrig text. 

Stycke 2, s. 8 

 
Stryk: 

Att skapa denna tilltro, och att få människor att känna att de själva 

kan avgöra sitt öde, tillhör socialdemokratins viktigaste uppgifter. 

 
Motivering: Det är problematiskt att utgå ifrån att vi endast vill att människor ska 
känna att de kan avgöra sitt eget öde – för visst vill vi väl att människan ska kunna 
styra sitt öde reellt och inte bara tro att den kan det? Förslagsvis formuleras sista 
meningen om enligt följande. 

Förslag till ny sista mening i stycke två 

Att skapa denna tilltro och att ge människor möjlighet att själva 
påverka sitt öde, tillhör socialdemokratins viktigaste uppgifter.  

Stycke 3 

Stryk: 
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Människan rymmer oändliga möjligheter inom sig. 

Socialdemokratin vill bygga ett samhälle som talar till det ljusa och 

goda i människan och som gör det enkelt för den enskilde att välja 

det som skapar ett gott samhälle. Detta är reformism: att stegvis 

förändra samhället i den riktning vi vill se, genom politiska reformer 

som förstärker utvecklingen åt rätt håll. 

 
Motivering: Det väsentliga i stycket är den första meningen – att vi är en 
reformistisk rörelse. Resten kan utgå och vi har istället försökt att få fram vikten 
av att värna om och demokratin och allas rätt till deltagande i den demokratiska 
samhällsutvecklingen. Skrivningen är från 2001 års program. 

Förslag till nytt stycke 3: 

Tilltron till demokratin beror både av medborgarnas möjlighet 
till delaktighet i den och av dess handlingskraft, av politikens 
möjligheter att göra verklighet av fattade beslut. Medlet med 
vilket socialdemokratin vill förändra samhället är reformismen. 
Rätten att vara med och påverka besluten handlar ytterst om 
rätten att påverka verkligheten. Demokratin förlorar i tilltro om 
den inte praktiskt kan lösa de problem människor upplever i 
vardagen och de brister de ser i samhället. Demokratins 
handlingskraft måste därför ständigt värnas, både mot grupper 
som har makt i kraft av sin ekonomiska styrka och mot grupper 
som med hänvisning till speciella kunskaper eller speciell 
kompetens anser sig ha större rätt än andra att påverka 
politiken. 
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Stycke 4 

Stryk stycket 
Ett sådant projekt blir aldrig färdigt, och politiken kan inte vara 

dogmatisk kring olika tekniska eller teoretiska lösningar. Det är 

omöjligt att fånga det verkliga, levande, ständigt nya livet i 

abstrakta termer. Förändringsarbetet utgår istället från människors 

krav och behov, så som de formuleras i ständigt pågående samtal 

och diskussioner. 

 
Motivering: Innehållet framgår av stycket ovan och att gå in på att 
förändringskraft utgår från människors krav och behov är inte heller riktigt 
korrekt. Det är inte bara individer som driver samhällsutvecklingen framåt, 
tvärtom är det andra maktstrukturer som skapar den värld vi lever i och som vi vill 
förändra. 
 

Frihet, jämlikhet och solidaritet 

Ändringsförslag i texten 
Vi tycker att många av skrivningarna om kopplingarna mellan frihet och jämlikhet 
är bra.  
 
Första stycket skulle vi vilja avsluta med formuleringen från det nuvarande 
programmet som lyder: 

Verklig frihet till delaktighet och utveckling förutsätter att 
människor frigörs ur ekonomiskt, socialt eller kulturellt 
underläge, och från beroendet av enskilda ekonomiska 
maktgrupper utanför demokratins kontroll. 

 
I stycke två talar man om klass, kön, etnicitet etc. som kategorier. Detta tycker vi 
är problematiskt. Det handlar inte om fasta och avgränsade enheter utan om 
dynamiska och föränderliga sociala relationer. Genom att använda begreppet 
kategorier missar man både att det är relationer som handlar om makt och att det 
är relationer som går att påverka och till och med att avskaffa. Vi vill att ordet 
kategorier byts ut till relationer.  
 Stryk ordet kategorier och ersätt det med relationer 
I stycke ett på s 9 står det att klass, kön etc. inte ska påverka möjligheten till ett 
gott liv. Detta är en intern motsättning och en omöjlighet. Som vi tidigare skrivit 
är klass i sig att ha olika möjligheter till ägande, vilket ger olika tillgång till makt, 
pengar, god levnadsstandard etc.  



 

 
 

60 (134) 

I sista stycket på s 9 står att vi tar parti för den som har mindre makt. Mindre än 
vem? Vilken typ av makt? På makro- eller mikronivå? En mycket otydlig 
skrivning, som i princip alla partier skulle kunna skriva under på i denna luddiga 
form. Här borde det istället stå att vi företräder folkflertalets intressen gentemot 
det ekonomiska fåtalets, arbetets gentemot kapitalets eller något liknande. 
 

Arbetets värde 
Avsnittets rubrik motsvarar inte innehållet i texten. Fokus borde ligga på att 
problematisera lönearbetet och dess dubbelhet. För socialdemokratin har rätten till 
arbete alltid gått hand i hand med kontinuerliga krav på att inskränka lönearbetets 
makt över våra liv, genom begränsning av arbetstiden och kampen för bättre 
arbetsvillkor och inflytande över arbetsprocessen. Dessa parallella linjer bottnar i 
arbetarrörelsens insikt om lönearbete, dels som nödvändighet för individuell 
överlevnad och som redskap för kollektiv styrka i kampen mot kapitalet, dels som 
en bas för den samhälleliga uppdelningen i klasser. Texten borde omfatta denna 
dubbelhet. Den borde innehålla både rätten till arbete som en nödvändig 
förutsättning för löntagarnas kollektiva styrka och resonemang, precis som den 
borde förklara hur arbetslöshet föder ojämlikhet och är en grogrund för 
främlingsfientlighet. Vidare borde en kritik av lönearbetet som social relation, 
kravet på arbetstidsförkortning, krav på löntagarnas inflytande och en insikt om 
arbetets påverkan på det övriga samhället finnas i texten.  
 
En förkortning av arbetstiden rör frågor som jämlikhet, frihet, välfärd och 
folkhälsa. Sverige gick från 48 till 40 timmars arbetsvecka under 60- och 70-talet. 
1957 beslutade riksdagen att korta arbetstiden till 45 timmar, 1970 beslutade 
riksdagen att korta arbetstiden från 42,5 till 40 timmar. Det är således 42 år sedan 
den dagliga arbetstiden sänktes senast, det är nu dags att gå vidare och utarbeta en 
strategi för det vidare arbetet, i syfte att uppnå målsättningen i partiprogrammet. 
Att kunna ta ut en del av tillväxten i form av förkortad arbetstid är en 
välfärdsfråga. Det handlar om att orka och få tid över, även för annat än arbete. 
Det skulle medföra ökade möjligheter att delta i politiskt och fackligt arbete, och 
ge tid för kulturupplevelser och samhällsengagemang. Det innebär också 
möjlighet för fler att kunna arbeta ända fram till att de går i pension.  

Ändringsförslag i texten 

Stycke 1 
Stryk stycket 
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Deltagande i arbetslivet är en del av den gemenskap, i vilken den 

enskilda individen utvecklas. Arbetet ger den enskilde friheten att 

göra sina egna livsval. 

 
Motivering: Deltagande i arbetslivet är förvisso en del i en gemenskap men inte 
grunden för all utveckling – stycket kan tolkas så. Vi vill även föra in ett stycke 
om arbetslöshet och den effekt det har för den enskilde och samhället i övrigt. 

Förslag till ny formulering 

Socialdemokratin hävdar den enskildes rätt till arbete. 
Lönearbetet är en källa till såväl personlig utveckling som 
gemenskap och full sysselsättning stärker löntagarna som 
kollektiv. Var och en, som kan och vill, ska med sin förmåga ha 
möjlighet att vara med i en arbetets gemenskap. Folkets vilja till 
arbete är också nationens viktigaste tillgång. Full sysselsättning 
är god samhällsekonomi och produktiv politik. 
Socialdemokratins mål om full sysselsättning gäller hela landet. 
Det är i hög grad i arbetslivet som begreppen frihet, jämlikhet 
och solidaritet får verklig innebörd. Ett bra arbete ger 
förutsättningar för ett rikare liv även utanför arbetsplatsen.  
Arbetslöshet är inte bara en tragedi för den enskilde som blir av 
med sitt arbete. Arbetslösheten är ett samhällsproblem eftersom 
den försvagar löntagarna och ger näring åt ojämlikhet och 
ofrihet. Vi ser hur arbetslösheten och den osäkerhet som föds ur 
den skapar ökade klassmotsättningar, ökad främlingsfientlighet 
och rasism. En förutsättning för att motarbeta klassamhället är i 
grunden att den som vill och kan arbeta också ges möjlighet till 
det. 

Stycke 2 och 3 
Stryk styckena  

Socialdemokratin hävdar att arbetet är grunden för all välfärd och 

att folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång. 

 

Varje människa har rätt och skyldighet att efter förmåga delta i 

arbetet. Varje människa har rätt till ett arbete som kan upplevas som 

meningsfullt. 

 
Motivering: Innehållet framgår redan av det nya stycke ett. 
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Stycke 4 
Stryk stycket  

Arbete och kreativitet hänger också ihop. Vi vill verka för en 

arbetsorganisation som är lärande och får människor att växa. 

Därför måste de anställda vinna ökat bestämmande över 

förhållandena på arbetsplatserna. Därför ska vi underlätta för 

människor att bilda och driva företag. 

 
Motivering: De delar av stycket som handlar om medbestämmande och inflytande 
kommer istället att framgå av ett nytt stycke som vi föreslår nedan. 

Stycke 5 

Stycket står kvar och kompletteras med ny text så att stycket blir: 

 
Produktionen måste organiseras så att varje människa blir bemött 
med aktning och respekt för sitt arbete och sin arbetsinsats. Den 
måste organiseras så att varje människa kan känna trygghet till liv 
och hälsa i både anställning och företagande. Arbetets villkor 
bestämmer människors inbördes förhållande och präglar hela 
samhället. På det sättet spelar produktionens organisation en 
huvudroll för människans möjlighet till frigörelse.  
Därför vill socialdemokratin förverkliga den ekonomiska 
demokratin, engagera hela folket i samhällsförändringen och 
låtea teknisk och ekonomisk utveckling underordnas 
människornas behov. Därför strävar socialdemokratin om att 
förverkliga drömmen om det goda arbetet. Det goda arbetet ger 
den enskilde möjligheten att känna gemenskap med andra. Det 
goda arbetet ger utrymme för egna initiativ och erbjuder 
omväxling. Det goda arbetet ger möjlighet till personlig 
utveckling och inflytande över arbetet.  
 
Socialdemokratin vill förändra arbetets villkor genom att vidga 
demokratin i arbetslivet. Löntagarna ska tillförsäkras makt på 
alla nivåer i företagen och produktionen. Genom en 
demokratisering av företagen får löntagarna inflytande även 
över företagens långsiktiga utveckling.  
 
Orättvisorna i arbetslivet måste ständigt angripas. 
Produktionen måste vara organiserad på ett sätt som gör att 
varje människa blir bemött med aktning och respekt för sitt 
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arbete och känner hälsa och trygghet i sitt arbete. För den som 
har skadats eller slitits ut i arbetslivet måste det göras stora 
insatser för att arbetets glädje ska kunna återfås. En stor del av 
förändringsbehovet i arbetslivet finns på arbetsmiljöns område. 
Även om huvudansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens är 
det en gemensam uppgift för alla, arbetsgivare, fackföreningar, 
myndigheter, löntagare och organisationer att ständigt förbättra 
arbetsmiljön.  
 
Dålig arbetsmiljö ska aldrig kunna kompenseras genom lön eller 
andra förmåner. Produktion som är farlig för människor måste 
upphöra och arbeten, där människor skadas eller slits ut måste 
ersättas med bättre arbeten. Orättvisorna i arbetslivet påverkar 
människornas liv även utanför arbetet. Betydande skillnader 
och ojämlikhet i arbetsvillkor består och utgör ett hot mot 
jämlikheten. Därför vill socialdemokratin verka för lika lön för 
likvärdigt arbete och för bättre arbetsvillkor. Den enskilde 
måste få ökat inflytande över det egna arbetet. Det handlar om 
rätt till inflytande över det egna jobbet och ett arbetsliv som 
rättvist värderar och respekterar allas insatser. Om allas lika 
rätt och möjlighet att delta i politiskt och fackligt arbete, till 
kulturupplevelser och samhällsengagemang. Den handlar om att 
förändra klassmönster och om att bryta traditionella 
könsrollsmönster likaväl som etniska fördomar och annan 
diskriminering.  

 
Det handlar om mäns och kvinnors lika rätt till både yrkes- och 
familjeliv, och om deras lika ansvar för hem, familj och barn. 
Detta kräver ett arbetsliv som gör det möjligt att kombinera 
yrkesliv med familj, och en väl utbyggd barnomsorg. Alla ska ha 
rätt till inflytande över sin arbetstid. Vi vill förkorta arbetstiden 
i former som ökar detta det egna inflytandet. Målet är en 
arbetstid, som motsvarar trettio timmars arbetsvecka.  

 
Genom lagstiftning och förhandlings- och konflikträtt ges 
löntagarna möjlighet att välja den väg som ger dem mest 
inflytande över arbetsvillkoren. Därför söker socialdemokratin 
nya vägar för att vidga de arbetandes rättigheter. 
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VÅR SAMHÄLLSSYN 

Maktstrukturer 

Generella kommentarer och ändringsförslag till texten 
På s 11 i andra stycket skriver man om klass. Grunden är bra, att klass har sin bas 
i produktionslivet. Men detta måste utvecklas. Vad i produktionslivet är det som 
skapar klassmönster? Vi vill se en förtydligande skrivning om att det finns två 
huvudsakliga klasser, de som äger och de som måste sälja sin arbetskraft för att 
överleva. Motsättningen mellan klasser måste skrivas in, annars blir det ju 
obegripligt varför vi fortfarande har ett klassamhälle. Vill man ytterligare fördjupa 
analysen vore det också önskvärt med en beskrivning av att det inom och mellan 
dessa huvudsakliga klasser finns olika skikt, som kan definieras av hur mycket 
inflytande man har över sitt och andras arbete, hur hög inkomst man har etc.     
 
Vi saknar en genomgående analys av hur de olika relationerna klass, kön, etnicitet 
etc. hänger samman med och påverkar varandra. Även om arbetarrörelsen blivit 
bättre på att se andra strukturer, som kvinnors underordning, rasism, 
heteronormativitet och strukturella hinder för människor med fysiska eller 
psykiska funktionsnedsättningar behöver vi fördjupa dessa analyser. 
Socialdemokratins styrka har varit att vi kopplat kvinnors underordning och 
strukturell rasism till social och ekonomisk ojämlikhet, där politiken syftat till att 
utjämna klyftor brett. I förslaget låter det snarare som att dessa är helt separata 
ordningar, något som blir problematiskt när vi ska utforma politik utifrån vårt 
program.  
 
På s 12, första stycket, konstateras kort att ”sexuell läggning, funktionshinder och 
ålder är andra faktorer, som … kan betyda direkt utanförskap eller att livsvalen 
begränsas”. Det är en ytterst problematisk formulering. För det första utgår 
förtryck och diskriminering av hbt-personer från konservativa, heteronormativa 
och patriarkala strukturer. Dessa finns i samma system som den rådande 
genusordningen. De har inget som helst samband med ålder och funktionshinder. 
För det andra analyseras just inte heteronormen eller de patriarkala strukturer som 
normerar och begränsar sexualitetens och könsidentitetens uttryck, liksom 
samlevnadsformer, både för heterosexuella och för hbt-personer.  
 
Vi vill att det i programtexten tydliggörs att förtryck och diskriminering på grund 
av sexuell läggning eller könsidentitet är strukturellt och utgående från 
konservativa, patriarkala och heteronormativa strukturer. 
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Marknad och kapitalism 

Generella kommentarer  
Lunds arbetarekommun saknar i analysen av kapitalismen flera viktiga aspekter. 
Därutöver saknas den viktiga poängen att socialdemokratin inte bara sätter 
demokratin över kapitalismen utan också arbetet i sig. För det tredje handlar 
avsnittet mer om vad vi vill än om en analys av rådande ordning. Och 
socialdemokratin vill väl rimligen inte ”Marknad och kapitalism”? 
För det första uttrycks det i 2001 års program den tydligaste konsekvensen av 
kapitalismen på ett sätt som saknas i dagens skrivning där endast ”de samhälleliga 
målen underordnas” (vad nu exakt ”samhälleliga mål” står för):  
”Den privatkapitalistiska produktionsordningen innebär att vinsten överordnas 

alla andra intressen, oavsett hur den åstadkoms och vilka kostnader den innebär 

för samhälle, människor och miljö.” 
 
Därtill saknas kritiken av kapitalismen för dess allt tydligare kortsiktighet och de 
följder det får. Detta uttrycks som följer i 2001 års partiprogram som följer:  
”Kapitalismens inneboende oförmåga att hushålla med resurser [är] lika tydlig 

som dess förmåga att skapa djupa sociala och ekonomiska orättvisor. Kortsiktigt 

spekulativa finansrörelser bidrar till instabilitet i den internationella ekonomin 

och har i flera fall allvarligt förvärrat ekonomiska problem i enskilda länder.” 
 
Därutöver saknas ett resonemang om kapitalismen som ett maktsystem som inte 
bara påverkar ekonomi utan hela samhällslivet och människornas förhållanden till 
varandra. Detta uttrycks förtjänstfullt i nu gällande partiprogram och är värt att 
citeras i sin helhet: 
”Kapitalismens värdesyn påverkar därtill mycket av samhällsdebatt och 

opinionsbildning, och den ökade makten över tanken bygger under den rent 

ekonomiska makt finansintressena besitter. I den kapitalistiska världsbilden är 

pengar och ekonomisk framgång måttstocken för vad som är gott och 

eftersträvansvärt. Mänskliga värden som solidaritet och medkänsla förvanskas till 

lönsamhetskalkyler. Arbetskraft ses som en förbrukningsvara. Barns behov av 

sina föräldrars tid ställs åt sidan för arbetslivets krav på sina anställda. 

Människors naturliga längtan efter gemenskap och uppskattning görs till föremål 

för en hård kommersiell exploatering. De skador detta åstadkommer är lika 

allvarliga som de som följer ur kapitalismens oförmåga att handskas med 

ekonomiska resurser; resultatet blir ett kallt och brutalt samhälle utan tillit och 

gemenskap.” 
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Vi är medvetna om att delar av denna text återfinns under avsnittet ”Människan 
och det omgivande samhället”. Men vi menar att den här kritiken av dessa effekter 
av kapitalismen hör hemma där kapitalismen i sig analyseras. Därtill är stycket 
onödigt friserat i förslaget till nytt partiprogram. I stället för ”kallt och brutalt 
samhälle utan tillit och gemenskap” skrivs ”ett samhälle som brister i tillit och 
gemenskap”, trots att det förstnämnda är mycket mer rättvisande. Det finns ingen 
anledning att urskulda på detta vis. 
 
I det nu gällande partiprogrammet poängteras två viktiga saker. För det första går 
skiljelinjen inte bara mellan kapital och demokrati utan det finns en direkt konflikt 
mellan arbete och kapital. Demokratin så som vi känner den är också en produkt 
av arbetets kamp för ökat inflytande. Att erkänna konflikten mellan arbete och 
kapital torde inte vara kontroversiellt. Denna konflikt finns i varje 
löneförhandling, i varje varselvåg och i varje budgetförhandling. Att placera 
socialdemokratin på arbetets sida är också fullt rimligt och ska inte missförstås 
som att i varje läge tycka exakt samma sak som ett visst fackförbund. Inte heller 
är det något som omöjliggör kompromisser med kapitalet. Härutöver finns det ett 
viktigt tillägg att göra. Socialdemokratin kan inte bara definiera sig efter vad 
rörelsen motsätter sig (kapitalismen) utan måste också tydliggöra vilka krafter den 
är för (arbetets rätt och demokrati). Därför måste socialdemokratins nästa program 
också ställa sig på arbetets sida.  
”I konflikten mellan kapital och arbete företräder socialdemokratin alltid arbetets 

intressen. Socialdemokratin är och förblir ett antikapitalistiskt parti, som alltid 

byggt motkrafter mot kapitalets anspråk på makt över ekonomi och samhälle.” 
 
På sidan 14, i stycke 1, beskrivs demokratins överhöghet över marknaden som att 
”konsumentopinioner” ska vara motvikter till marknadens anspråk på luft och 
vatten och ”politiska beslut” ska finnas med i detta. Det är en svag formulering. 
Rimligen ska det skrivas att dessa, och andra områden, ska undandras marknadens 
inflytande genom demokratisk kontroll eller gemensamt ägande. 

Ändringsförslag i texten 
Att beskrivningen av kapitalismens vinstprincip enligt ovan behålls i 
programmet. 
Att kritiken av kapitalismens kortsiktighet införs enligt ovan. 
Att kritiken av kapitalismens konsekvenser för mellanmänskliga 
relationer förs i aktuellt avsnitt om marknad och kapitalism. 
Att texten om att socialdemokratin alltid ställer sig på arbetets sida i 
konflikten mellan arbetet och kapital behålls också i kommande 
partiprogram. 
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Att det klargörs att sådant som saknar marknadspris ska undandras 
från marknadens inflytande och värnas genom demokratisk kontroll 
och ägande. 

 

Produktion, reproduktion, natur 

Generella kommentarer 
Lunds arbetarekommun menar att det på sätt och vis är en vällovlig ansats att säga 
att utöver produktion spelar reproduktion en avgörande roll. Samtidigt upplevs 
detta som ett försenat försök att möta feministisk kritik av arbetarrörelsens idéer 
som alltför produktionsfokuserade. Syftet fullföljs inte, blir inte dagsrelevant. 
Det känns också något udda att tillsammans med resonemanget om 
reproduktionen beskriva ”naturen”.  
 
Stycket innehåller några viktiga poänger utöver påpekandet att reproduktionen är 
viktig. Det är att välfärden är viktig för att skapa en god ekonomisk utveckling 
och att en omställning av såväl produktion som välfärd i hållbar riktning är 
nödvändig. Frågan är om detta uttrycks bäst ihopklumpat som i aktuellt stycke. 
Förmodligen skulle det bli bättre att tala om detta i respektive avsnitt, välfärd och 
hållbar utveckling. 
 
Ytterligare en synpunkt angående aktuell text är att den visserligen konstaterar 
reproduktionens roll och att organisering av densamma är viktig, men samtidigt 
att texten inte resonerar om arbetet i sig som utförs, fast oavlönat. 
Lunds arbetarekommun vänder sig också mot rubriken på aktuellt stycke. Det 
känns udda och närmast sekteristisk. 

Ändringsförslag i texten 
Att stycket omarbetas i sin helhet i enlighet med ovanstående 
synpunkter, alternativt att kontentan i stycket flyttas till respektive 
områden (principstycke om välfärd respektive hållbar utveckling). 
Att stycket oavsett om ovanstående görs byter namn. 
Att rubriken ändras i enlighet med ovanstående resonemang. 
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VÄRLDEN AV IDAG 

 

Klimatförändringarna 

Ändringsförslag i texten 
 
Vi vill ersätta rubriken med den nya rubriken  

Miljöförändringar och resursbrist 
 
Stycket Klimat- och miljöfrågorna får…på sid 22 utgår  
 

Motivering: Klimat är en del av miljöfrågan 
 
Stycket ersätts av   

Det finns idag en rad oroande tecken som tyder på att 
mänskligheten går mot en period av svåra påfrestningar genom 
globala effekter av klimatpåverkan och miljöproblem med bl. a 
en begynnande brist på energi, vatten och odlingsbar mark. De 
vetenskapliga bevisen är klara och tydliga. 
Klimatförändringarna är ett allvarligt globalt hot, som kräver 
snabba åtgärder på alla plan lokalt, regionalt, nationellt och 
globalt. Det nuvarande produktionssättet och 
konsumtionsmönstret i fram för allt västvärlden omöjliggör ett 
långsiktigt hållbart samhälle. 

 

Rörelse för förändring 

Generella kommentarer 
I första stycket skriver man att demokratin har skapat människor som kräver 
inflytande. Vi förstår tankegången och delar den – att en konsekvens av det 
socialdemokratiska samhällsbygget var att människor identifierade sig med 
jämlikhet och demokrati, och utifrån exempelvis en utbyggd välfärdsstat började 
ställa krav också på en demokratisering av arbetslivet. Tage Erlander talade om 
detta som de stigande förväntningarnas missnöje, och det är detta som gör att det 
är livsavgörande för arbetarrörelsen att samhällsbygget aldrig avstannar. 
Reformismen är inte bara nödvändig för att reformerna är nödvändiga för 
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folkflertalet, utan också i sig själv, som strategiskt verktyg för att skapa 
framtidstro och vilja till ytterligare förändring. Dock låter det i det här stycket som 
att demokratin är ett levande väsen som förekommer människorna. Sanningen är 
väl snarare att det är människorna som genom att göra vissa demokratiska 
framsteg och skapar förutsättningarna för ytterligare sådana. Det är en 
växelverkan, snarare än något som bara går i en riktning. Detta bör framgå.  
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VÅR POLITIK 

Globalisering och rättvisa 

Ändringsförslag i texten 

Stycke 3 
Stryk: 
 Vi behöver en global överenskommelse mellan arbete och 

kapital. 

Motivering: Globalt Saltsjöbadsavtal är knappast önskvärt i ett läge där 
fackföreningsrörelsen är försvagad och krisen drabbat arbetarna i många länder 
hårt. Vi behöver snarare en betydligt tuffare global facklig kamp. 

Hushållning och hållbar utveckling 

Ändringsförslag i texten 

Stycke 1 
 
Förslag till nytt, omarbetat stycke: 

Miljö- och klimatfrågorna är globala. En klok hushållning med 
jordens resurser är förutsättningen för mänsklighetens framtid. Den 
ekonomiska utvecklingen måste vara i samklang med det ekologiskt 
hållbara. Det är nödvändigt om kommande generationer ska få leva 
i en värld med frisk luft och rena vatten, naturligt klimat och 
biologisk artrikedom. Men naturtillgångar och ekosystem utnyttjas i 
dag långt över gränsen för det långsiktigt hållbara, och om denna 
utveckling inte kan brytas hotar ekologisk kollaps.  

 
Den nödvändiga omställningen till ekologiskt hållbar utveckling är 
ett ansvar för hela socialdemokratiska partiet i alla sammanhang, 
lokalt, regionalt, nationellt, på EU-nivå och globalt i FN och i 
andra internationella organisationer.  

 

Ökade offentliga insatser måste sannolikt prioriteras före privat 
konsumtion. Vi måste samtidigt – på alla plan - föra en politik 
som lever upp till målsättningarna om solidaritet, rättvisa, 
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jämlikhet och jämställdhet och som bidrar till att minska 
skillnaderna mellan medborgarna både i vårt land och 
internationellt. 

 
Vi måste ompröva en hel del av vår politik och bl a alltid ställa 
frågor kring vilka åtgärder som behöver vidtas för att vi skall 
komma närmare målet om en långsiktigt hållbar utveckling ur 
ekologisk, ekonomisk och social synpunkt? En livscykelanalys av 
en investering och produkt kan hjälpa till att öka kunskapen och 
medvetenheten. Alla beslut behöver sättas in i ett långsiktigt 
perspektiv  

 

Stycke 3, s. 29 
Stryk: 

Det svenska näringslivets styrka är beroende av tillgången till 

energi, och Sveriges geografiska läge innebär att mycket energi 

behövs för uppvärmning, belysning och transporter. Men ekologiska 

hänsyn sätter en gräns för det möjliga uttaget av energi. 

 

Förslag till nytt, omarbetat stycke: 
Vårt energisystem måste ställas om. En hushållning med energin 
som minskar den totala förbrukningen är både ekonomiskt och 
ekologiskt viktigast. Miljövänlig och förnybar energi måste ersätta 
såväl de fossila bränslena som kärnkraften. Sveriges geografiska 
läge innebär ett behov av energi för uppvärmning av bostäder och 
lokaler av olika slag. Även industrin behöver energi. Men med en 
målmedveten politik går det att reducera energianvändningen 
väsentligt samtidigt som ny teknik skapar möjligheter för att den 
energi som behövs är förnyelsebar. Det innebär goda förutsättningar 
för att denna del av samhället kan bli klimatneutralt.  

 
Nästan alla betraktar ekonomisk tillväxt som det medel 
varigenom de olika målen kan uppnås. Många har länge trott – 
eller hoppats – att den ekonomiska tillväxten skulle kunna göras 
grön eller hållbar. Den senaste forskningen visar hur svårt detta 
är. De vinster som hittills gjorts av att effektivisera 
resursanvändningen har till största delen ätits upp genom att 
den materiella tillväxten fortsatt att öka. 
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De produktivitetsökningar som sker måste tas ut på ett annat 
sätt än genom en ständig materiell tillväxt. Det kan ske bl a 
genom att ökad offentlig konsumtion genom satsning på vård, 
skola, omsorg och kultur samt genom en succesiv sänkning av 
arbetsiden. Tillsammans innebär det en välfärdsökning som det 
bidrar både till ökad frihet och trygghet 

 
Det behöver genomföras stora förändringar om det skall vara 
möjligt för kommande generationer att leva ett drägligt liv. 
Medvetenheten bland vetenskapsmännen finns. Vi måste tänka 
globalt, men handla lokalt, regionalt och nationellt. Det behövs 
en genomgång av vad vi behöver göra och en strategi för 
kommande år och decennier. 

 
Den behöver bl. .a innehålla en tydlig inriktning på att minska 
klyftorena som innebär att den del av befolkningen som har 
minst resurser till förfogande prioriteras i det politiska arbetet.  
Den rikaste delen av befolkningen, världen över, tar genom sina 
lyxliv en orimligt stor del av naturresurserna samtidigt som de 
åsamkar stor skada på miljön   

 
Som en del av en internationell rörelse har vi socialdemokrater 
ett uppdrag att skapa förutsättningar för ett gott liv för 
kommande generationer, inte bara i Sverige, utan på hela 
jorden.  Det handlar om solidaritet och omtanke och om frihet 
från miljöförstöring och resursbrist både för nuvarande och 
kommande generationer.  

. 

Ett demokratiskt och socialt Europa 

Generella kommentarer 
Socialdemokratin anser sig vara ett med socialdemokratin i andra länder. 
Internationellt samarbete är givetvis av största vikt och ska bejakas. EU är 
emellertid inte ett samarbete byggt på socialdemokratiska principer.  EU är 
dessutom ett regionalt samarbete som till stor del hindrar andra internationella 
samarbeten.  
Socialdemokratin måste erkänna att EU i mångt och mycket är odemokratiskt och 
inte står på löntagarnas sida. Socialdemokratin måste också erkänna att detta beror 
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på hur EU är organiserat i grunden och att det endast kan förändras genom 
fördragsändringar.  
 
EU:s politiska utveckling de senaste åren ger vid handen att det regionala 
projektet rymmer stora politiska konflikter inom sig. De senaste två årens 
utveckling har visat att EMU-projektet inte har inneburit den ekonomiska 
stabilitet som dess tillskyndare förutsåg. Snarare har den ekonomiska obalans som 
redan fanns inom EU-samarbetet förstärkts genom en gemensam penning- och 
valutapolitik som har bundit länder med högre arbetslöshet och mindre stabil 
skattebas i en stram tvångströja och omöjliggjort en flytande växelkurs och 
progressiv omfördelningspolitik.  
 
På kort sikt måste ett nytt socialt kontrakt skapas som tydligare framhåller att 
människors levnadsstandard aldrig kan ses som ett handelshinder. Det krävs också 
tydliga gränser för vad EU ska besluta om och vad som ska beslutas nationellt. 
Idag har EU-domstolen mycket makt att avgöra denna avgränsning. 
På lång sikt måste EU i grunden förändras till att bli ett mellanstatligt samarbete 
där frågor av gemensamt politiskt intresse diskuteras.    
 
Oavsett politisk profil (i början av 90-talet styrdes flera tunga EU-länder av 
socialdemokratiska regeringar) så har vi sett en enorm våg av flyktingar från 
framförallt norra Afrika, som effektivt har utestängts från den trygghet som de 
relativt stabila europeiska demokratierna har att erbjuda. Diskussionen om ett Fort 
Europa som för 15 år sedan bemöttes som trångsynt nationalism har idag 
förvandlats till en politisk realitet. 2010 kan det inom EU finnas så mycket som 8 
miljoner människor som lever som så kallade illegala invandrare till följd av en 
allt hårdare asylpolitik inom EU. Många miljoner människor väntar på asyl eller 
försöker ta sig till ett land från vilket det är möjligt att söka asyl inom EU.  
EU:s gemensamma flyktingpolitik har visat sig oförmögen att hantera de stora 
strömmar av flyktingar som varje år vill ta sig in i unionen. Enskilda länder har 
inom samarbetet valt att ha en väldig restriktiv inriktning. Den som anländer till 
ett europeiskt land och sedan beger sig vidare till ett annat får sin sak prövad i 
ankomstlandet, oavsett om det var dit personen var på väg eller inte enligt 
Dublinförordningen. Systemet medför att människors möjlighet att söka asyl i 
vilket europeiskt land de vill minskas markant. Istället för att öka människors 
rörlighet minskas den på grund av unionens regelverk. Flyktingpolitiken och de 
internationella migrationsströmmarna behöver lyftas upp på en global nivå och 
tydligare kopplas samman med andra politiska instrument som fredsbevarande 
insatser, katastrofhjälp och global fattigdomsbekämpning. 
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Ändringsförslag i texten 

Stycke 3, s 30: 
Stryk: 

Vi bejakar principerna om fri rörlighet för varor, personer, tjänster 

och kapital. 

Motivering: Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och arbetskraft är 
grundläggande i EU-samarbetet. Konsekvensen har blivit allt mer tydlig: nationell 
lagstiftning på konsumtionsområdet, arbetsrättens område och miljöområdet har 
tvingats tillbaka till förmån för kapitalets fria rörlighet. EU har förvandlats till en 
gigantisk juridisk koloss som med liberala marknadsekonomiska principer ställer 
stater och människor mot varandra. Detta sker i princip oberoende av politisk 
ledning eftersom principerna slås fast i fördraget och ska förverkligas av 
kommissionen.  

Stycke 6, s 31:  

Omarbetad text med tillägg i texten. 

Vi socialdemokrater vill att EU ska vara ett europeiskt samarbete 
mellan suveräna stater och avvisar idéerna om att förvandla EU till 
en europeisk federal förbundsstat. På lång sikt måste EU i grunden 
förändras till att bli ett mellanstatligt samarbete där frågor av 
gemensamt politiskt intresse diskuteras.  

I linje med detta avvisar socialdemokratin tanken på att Sverige 
ska ansluta sig till Europeiska monetära unionens sista steg och 
införa Euron som valuta eftersom detta innebär att 
beslutanderätten över penningpolitiken överförs till Europeiska 
centralbanken. 

Militär alliansfrihet och aktiv utrikespolitik 

Generella kommentarer 
Fokus i avsnittet ligger på Sverige och inte på socialdemokratin. Detta skiljer sig 
från övriga delar av programmet och borde ändras. Det borde stå mer om just 
socialdemokratins syn på en aktiv utrikespolitik. Det står till exempel att ”Sverige 
har anslutit sig till EU:s solidaritetsklausul”. Så må det vara, men vad är 
socialdemokratins inställning till detta? Vi menar att solidaritetsklausulen bryter 
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mot neutralitetspolitiken och hotar freden i Europa. Socialdemokraterna borde vid 
nästa fördragsändring arbeta för att bestämmelsen styrks ur EU-fördraget. 

Avsnittet hänger tätt samman med avsnittet ”Alla människors frihet, hela världens 
fred”. Tyngdpunkten i avsnittet borde nämligen ligga på förebyggande 
fredsarbete, såsom bistånd. Som det är nu ligger tyngdpunkten på militära 
insatser. Det borde vidare finnas en analys om vad det innebär att delta i 
internationella konflikter och vilka intressen som finns på de olika sidorna i dessa 
konflikter. Deltagande i USA:s imperialistiska krig, under förevändningen att 
dessa är till för att skapa demokrati, borde avvisas.  

Arbete och tillväxt 

Generella kommentarer 
De principiella resonemangen om samband mellan en stark välfärd och en god 
ekonomisk utveckling kommer först långt in i texten. Det samma gäller 
förbehållet att vi inte accepterar tillväxt som utarmar mänskliga resurser eller 
miljöresurser. Dessa åsikter är centrala och utmärkande för socialdemokratin. 
Därför bör de lyftas tidigare i texten.  

Ändringsförslag i texten 
Stycke 7 på sidan 36 

Lyft stycket redan efter stycke 4 under rubriken ”Arbete och tillväxt” 
och kompletteras med utdrag av de texter som handlar om samband 
mellan välfärd och ekonomisk utveckling på sidan 36. 

 
Sida 36, stycke 2, om ”skattesystemet” 
Det svenska skattesystemet har i mångt och mycket förlorat sina progressiva 
inslag. Kvar är i princip endast den statliga inkomstskatten och värnskatten. Borta 
är fastighetsskatt, förmögenhetsskatt, arvs- och gåvoskatt som till sin natur och 
tidigare utformning betalas av dem med höga inkomster eller stora ekonomiska 
resurser. Därför behöver ytterligare en grundläggande princip läggas till i 
beskrivningen att ett bra skattesystem – progressivitet. 
Förslag på tillägg 

Att det i den sista meningen införs att ”progressivitet” också är en 
grundläggande princip för ett socialdemokratiskt skattesystem. 

 
Sida 36, stycke 4, rad 8: ”en generös föräldraförsäkring” 
För det första bör vi inte använda ordet ”generös” när vi beskriver hur vi vill ha 
socialförsäkringarna. Den som har rätt till en försäkring har också betalat för 
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denna rätt via skatten. Det är inte generositet. Det är helt i enlighet med 
inkomstbortfallsprincipen. Att vi eftersträvar höga ersättningsnivåer och höga tak 
är en medveten politisk strategi som handlar om solidaritet, jämlikhet och strävan 
efter en god ekonomisk utveckling. 
 
Vad gäller föräldraförsäkringen som sådan menar Lunds arbetarekommun att den 
ska vara individualiserad. För det finns flera skäl. Dels bör föräldraförsäkringen 
precis som alla andra försäkringar utgå till enskilda. Dels är det en viktig 
jämställdhets- och jämlikhetsfråga. Det handlar både om barnets principiella rätt 
till båda sina föräldrar (om två föräldrar finns) och om ett arbete för att utjämna 
löneskillnader mellan män och kvinnor. Därtill skulle andelen hushållsarbete som 
män och kvinnor utför kunna bli mer lika. 
Förslag på tillägg: 

Att ordet ”generös” utmönstras enligt ovan. 
Att det i partiprogrammet införs en skrivning om att vi vill 
individualisera föräldraförsäkringen. Vi lämnar till 
programkommissionen att avgöra var bäst detta krav införs, i aktuellt 
avsnitt eller i välfärdsavsnittet. 

 
Sida 37, stycke 4 och 5 (sista raden i det senare stycket) 
Den åldrande befolkningen innebär att finansieringen av den offentliga sektorn blir ansträngd. Partiprogramsförslaget fokuserar 

på att finansieringslösningen ligger i ökning av antalet arbetade timmar. Detta genom att öka livsarbetstiden och genom 

arbetskraftsinvandring.  

Det är riktigt att finansieringen av den offentliga sektorn står inför utmaningar. 
Som socialdemokrater väljer vi finansiering via skattsedeln. Hur omfattande den 
offentliga välfärden kan bli bestäms därmed av BNP-nivå och skattekvoten. 
Följaktligen finns det två sätt att höja inkomsterna till den offentliga sektorn, 
antingen via en höjning av BNP-nivån eller genom att höja skattekvoten. Dessa 
metoder hänger naturligtvis samman. Höjda skatter eller dåligt utformade skatter 
kan skada tillväxtens förutsättningar, men samtidigt kan en hög skattenivå också 
gynna tillväxten via den offentliga sektorns positiva effekter. Vidare innebär 
självfallet högre BNP-nivåer att en lägre skattekvot kan finansiera en och samma 
utgiftsnivå. Den faktiska skattenivån på arbete som korresponderar med en viss 
skattekvot varierar omvänt med antalet arbetade timmar.  
 
Till att börja med vill vi ifrågasätta beräkningen av de ekonomiska effekterna av 
den demografiska förändringen. Det har ibland antagits att 300 miljarder kronor 
per år efter 2030 är den summa som behövs, även om underlag för denna siffra i 
regel saknats. Vi kan konstatera att siffran 300 miljarder ligger skyhögt över vad 
tidigare utredningar kommit fram till. Det är snarare så att man på senare tid har 
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velat dämpa de mest vidlyftiga spekulationerna om de ekonomiska effekterna av 
den demografiska förändringen. 
 
Vi ifrågasätter det kloka i att bygga politiken på en mycket skakig analys av vad 
välfärdskostnaderna möjligen kan vara om 25 år. Det är lätt att hamna fel. 1981 
spådde Sekretariatet för Framtidsstudier (rapporten Tid för Omsorg) vård- och 
omsorgskostnaderna på just 25 års sikt och antog då då att över en miljon 
människor skulle behöva arbeta med vård och omsorg år 2006 samt att vi för att 
kunna finansiera det skulle vara tvungna att ha ett skatteuttag på 60 procent av 
BNP, d v s ca 350 miljarder kronor mer än vad som blev fallet. 
 

Orsaken till denna oerhörda prognosmiss var att utredarna inte kunde veta hur 
produktivitetsökningen i sjukvården skulle arta sig – i form av nya 
behandlingsmetoder och läkemedel som dramatiskt sänkt kostnaderna genom att 
bland annat minska inläggningstiden på sjukhus och förebygga sjukdomar. Det 
kan vi inte heller göra i dag.  

Självklart får de demografiska förändringarna en viss effekt, men inte mer än vad 
som i huvudsak kan klaras med ett något högre skatteuttag och en något lägre 
amorteringstakt av statskulden. Framför allt reagerar vi på att den analys som 
partikommissionen framför i praktiken innebär gör benen för arbetstidsreformer 
slås undan. Vi anser att det är angeläget att genomföra arbetstidsreformer, för att 
något lätta arbetsbördan för de grupper i befolkningen som dubbelarbetar eller 
som inte orkar arbeta till pensionsåldern.  

Vi vill också peka på risken med att programkommissionens förslag driver fram 
en stark generationskonflikt. Nu vänder den äldre generationen sig till sina barn 
och säger att dessa nu ska jobba mer och hårdare än vad de gjorde, för att 
finansiera välfärden. Det är inte rättvist. 

Vi avvisar inte kategoriskt tankarna om en förlängd livstidsarbetstid. Den kan dels 
ökas genom att individer i arbete ökar sin sammanlagda arbetsinsats under livet, 
dels genom att sysselsättningskvoten ökar. Men fokus här måste dels ligga på att 
skapa ett mänskligare arbetsliv som göra att människor faktiskt orkar arbeta 
längre. Dels måste en jämlikhetsaspekt tillföras. Det är inte rimligt att de som har 
de hårdaste arbetena med lägst status förväntas arbeta till 65, medan stora 
tjänstemannagrupper med högstatusyrken har förmånliga avtal som tillåter 
pension långt tidigare.  
 
Den enskilt viktigaste faktorn för att öka livsarbetstiden är att minska 
arbetslösheten. Det krävs en helt annan samlad sysselsättningspolitik än som förts 
sedan början av 90-talet. Den politiken permanentade arbetslösheten på nivåer 
över 4 procent. Det är varken moraliskt acceptabelt eller ekonomiskt rationellt.  
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Inte heller är arbetskraftsinvandring hela lösningen. Enligt en beräkning från 
SCB1, skulle det krävas 50 000-80 000 arbetskraftsinvandrare per år under hela 
tiotalet för att hålla försörjningsbördan konstant, och med i rapporten positiva 
antaganden om sysselsättningskvoten. Den totala invandringen blir dock mycket 
större i denna modell, eftersom arbetskraften tar med sig sina familjer och 
dessutom åldras. I modellen prognostiseras därför att den totala invandringen 
kulminerar 2030 på en kvarts miljon per år. Ska man förespråka denna lösning 
måste man vara medveten om vilka volymer av arbetskraftsinvandring som det rör 
sig om för att ”föryngra” Sveriges befolkning. Därtill kommer en politisk 
dimension. Arbetskraftsinvandring i en situation av, med svenska mått mätt, 
massarbetslöshet kan svårligen motiveras. Ska arbetskraftsinvandring kunna bli 
ett alternativ måste således arbetslösheten först pressas ner mot 2 procent. Således 
är arbetskraftsinvandring avhängig utvecklingen av arbetslösheten. Full 
sysselsättning måste vara ett villkor för att arbetskraftsinvandring ska bejakas. 
Inget tyder på att skattenivån år 2000 på något sätt skadade de svenska 
tillväxtmöjligheterna. Då var skattekvoten 51,8 procent. Det ska jämföras med 
skattekvoten 2007 som var 48 procent, vilket motsvarade totala skatteintäkter på 
1473 miljarder och en BNP på 3071 miljarder. En skattekvot på 51,8 procent 
skulle, allt annat lika, ha motsvarat totala skatteintäkter på 1591 miljarder, d v s 
118 miljarder mer än vad som faktiskt togs in i skatter.  Till detta ska läggas att 
statsbudgetens saldo detta år, exklusive nästan 70 miljarder i extraordinära 
intäkter, var 38,7 miljarder. Därmed kan mer än hälften av den ibland angivna 
summan om 300 miljarder finansieras. Detta genom att utesluta överskott i 
finanserna och höja skattekvoten till nivån år 2000.2  
 
Det går följaktligen inte att komma förbi det faktum att skattekvoten är den, under 
normala omständigheter, enskilt viktigaste bestämningsfaktorn för vilken 
välfärdsnivå som den offentliga sektorn kan finansiera. Därför bör skattekvoten 
tillåtas öka om kvaliteten i välfärden ska upprätthållas.  
 
Den demografiska förändringen är inte endast en fråga om förändrad 
försörjningsbörda, utan också en källa för sysselsättning. Finansieringsproblemet 
är därmed ett problem delvis därför att vi uteslutit en expanderad offentlig sektor, 
och i stället utgått från att det bara är marknaden som kan skapa 
sysselsättning. Men ponera att det exempelvis kan vara önskvärt att fortsätta 
bibehålla äldrevården i offentlig regi. Här finns stora möjligheter till att sänka 
arbetslösheten och genom minskade sociala kostnader och skatt på tillkommande 
arbetsinkomster och arbetsgivaravgifter delvis finansiera expansionen med sig 

                                                 
1 Arbetskraftsinvandring, en lösning på försörjningsbördan, 
http://www.scb.se/grupp/allmant/_dokument/a05st0203_07.pdf 
2 Uppgifter om skattekvot från SCB och om BNP-mått från Statens budget 2009. 
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själv. Den offentliga sektorns utgifter för försörjningsstöd och socialförsäkringar 
faller, medan utgifterna för anställningar ökar.  Slutsatsen är därmed att endast i 
den mån vi inte använder offentlig sektor som ett medel att skapa sysselsättning 
har vi ett finansieringsproblem. Ett krav bör alltså vara att föra en offentlig 
sysselsättningspolitik, i vilken den offentliga sektorn är en drivande del. 
För att sammanfatta: socialdemokratin bör arbeta för att öka livsarbetstiden, 
genom förbättringar i arbetsmiljö, bättre möjligheter för äldre att arbeta, sänkt 
arbetslöshet samt genom arbetskraftsinvandring. Dessutom bör man arbeta för 
effektiviseringar inom offentlig sektor. Den offentliga sektorn bör därtill vara en 
del i en offentlig sysselsättningspolitik. 
 

Samtidigt måste socialdemokratin öppna för höjda skatter. Det är nödvändigt för 
hantera den demografiska utvecklingen, vilken troligen också kommer att 
nödvändiggöra ökad skuldsättning. Enligt ovanstående resonemang kan uppemot 
2/3 av den extra finansiering som krävs för att hantera åldersproblematiken 
hämtas från dessa poster. Självfallet är det bättre om ökning i antalet arbetade 
timmar och expansionen av den offentliga sektorn och därmed överföring av 
resurser från försörjningsstöd till anställningskostnader kan lösa finansieringen, 
men det är orealistiskt att hela finansieringen skulle kunna komma från detta.  

Sida 37, stycke 5, sista raden. 
Socialdemokratin har alltid uttalat sig konkret i strävandet efter en förkortad 
arbetstid. Det är klokt. Det finns ingen anledning att ta bort målet om 30 timmars 
arbetsvecka i en tid präglad av ett mycket högt naturresursutnyttjande, av ont om 
tid för socialt samspel och bildning, av masskonsumtion men stadigt försämrad 
psykisk hälsa och av stigande ojämlikheter. Detta står inte i motsättning till de 
aktuella formuleringarna i programkommissionens förslag. Inte heller står det i 
motsättning till socialdemokratins önskan om ett fullt utnyttjande av 
produktionskapaciteten. Om fler som står utanför arbetsmarknaden arbetar, om 
förmögenheter och inkomster fördelas jämnare mellan individer och mellan privat 
och offentligt kommer resurserna att räcka till för välfärden. 
Förslag på tillägg 

Att följande text, från 2001 års partiprogram, läggs till sist i stycket:  
Målet är en arbetstid som motsvarar trettio timmars arbetsvecka. 

Kunskap och kultur 

Generella kommentarer 
En pedagogisk och organisatorisk mångfald ska kunna utvecklas inom ramen för 
den kommunala skolan. Pedagogisk mångfald ska byggas på att de enskilda 
lärarna behärskar ett vitt spektrum av pedagogiska metoder. Det är inte rimligt att 
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ensidigt definiera att en skola endast tillämpar vissa undervisningsprinciper och 
metoder, oavsett den enskilde elevens behov. Detta borde framgå tydligare i 
texten. 

Ändringsförslag i texten 

Stycke 2 och 3, s.40,  
Stryk styckena 

Det fria skolvalet ger eleverna möjlighet att välja mellan skolor med 

olika 

inriktningar. Denna möjlighet är avsedd att understryka rätten för 

var och en att 

utveckla sina intressen och talanger, planera sitt liv och forma sin 

tillvaro efter egna önskningar. 

 

Men med det fria skolvalet följer också segregation. Detta måste 

motverkas genom att samhällets resurser fördelas så att alla elever 

ges lika möjlighet till kunskap och personlig utveckling. 

Sammanhållna skolor, där barn från olika miljöer och med olika 

bakgrund möts i gemensamt arbete, motverkar segregationen. 

 
Motivering: I styckena om det fria skolvalet konstaterar man att detta leder till 
segregation, men avslutar med en formulering om resursfördelning som varken är 
tydlig eller tillräcklig. Texten blir motsägelsefull och det blir otydligt vad vi vill. 
Forskningen visar entydigt att det fria skolvalet har lett till konsekvenser som är 
oacceptabla för oss socialdemokrater. SNS-rapporten "Konkurrensens 
konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd" (2011) visar att segregationen 
definitivt har ökat på skolområdet, det är det område där konkurrens negativa 
konsekvenser är allra tydligast. Även Skolverkets rapport "Likvärdig utbildning i 
svensk grundskola?" från våren 2012 visar att klyftorna mellan skolorna ökat 
kraftigt samtidigt som elevsammansättningen fått ökad betydelse för elevernas 
resultat. En delstudie gjord av kulturgeografer inom projektet "Den svenska 
skolans nya geografi" visar att det främst är privilegierade grupper som utnyttjar 
skolvalet. Och att de framför allt gör det när det finns risk för närvaro av 
underprivilegierade grupper i den närmsta skolan. De har också visat att det skulle 
gå att skapa ett system med grannskapsskolor där de olika upptagningsområdena 
har en liknande social sammansättning, vilket beror på en framsynt stadsplanering 
i kommunerna med blandade upplåtelseformer. Detta är en mer rimlig väg för oss 
att välja, än att acceptera ett system som ökar klyftorna.  
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Förslag på nytt stycke 
Det fria skolvalets syfte är att ge eleverna möjlighet att välja 
mellan skolor med olika inriktningar. Det har dock visat sig leda 
till segregation och få förödande konsekvenser för 
likvärdigheten när det gäller utbildningen. Klyftorna mellan 
skolorna har ökat samtidigt som elevsammansättningen fått 
större betydelse för elevernas resultat.  

 
Alla elever måste ges lika möjlighet till kunskap och personlig 
utveckling. En pedagogisk och organisatorisk mångfald ska 
kunna utvecklas inom ramen för den offentliga skolan. Det är 
inte rimligt att en skola endast tillämpar vissa 
undervisningsprinciper och metoder, oavsett den enskilde 
elevens behov. Vi vill se ett system med grannskapsskolor där de 
olika upptagningsområdena har en liknande social 
sammansättning och där varje skola erbjuder en mångfald av 
pedagogiker och inriktningar. Sammanhållna skolor, där barn 
från olika miljöer och med olika bakgrund möts i gemensamt 
arbete, ska vara målet för den socialdemokratiska skolpolitiken.  

 

Stycke 4, s. 40 
Andra meningen 'Gymnasieskolan ska ge möjlighet...' föreslås få 
följande avslutning - 'och därför ska alla gymnasieprogram ge 
högskolebehörighet'.  

S 42, rad 1 
Föreslås avslutas med följande tillägg - 'och det kräver ökade 
statsbidrag till kommunerna.' 

 

Välfärd och trygghet 

Generella kommentarer 
Socialdemokratins styrka har alltid varit att kunna få med stora delar av samhället 
på en stark välfärdspolitik och en politik för full sysselsättning. Den bild av 
samhället som den borgerliga regeringen gjort sitt yttersta för att trumma in är 
istället att samhället består av en massa olika särintressen, där vissa grupper är 
svaga och ska tilltalas politiskt i den egenskapen. En kil slås in mellan olika 
grupper av löntagare, beroende av om dessa för tillfället har jobb eller är 
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arbetslösa eller pensionärer, är sjuka eller friska. Vi måste fokusera på det som är 
gemensamt för flertalet och inte falla i fällan att tala om utanförskap eller om en 
ny underklass.  
 
Den offentliga sektorns expansion under den senare delen av 1900-talet innebar 
att väsentliga samhällsområden av stor betydelse för människors välbefinnande 
organiserades utom räckhåll från privata intressens betraktande av exempelvis 
skola, sjukvård och äldreomsorg som varor och tjänster för en privat marknad. En 
bärande logik i kapitalismen är att allt fler delar av samhället, naturen och det 
mänskliga livet förvandlas till varor som kan köpas och säljas – en process som 
brukar kallas varufiering. Men i vilken utsträckning denna drivkraft ska tillåtas 
styra oss är förhandlingsbart. Välfärdsstaten skulle utgöra en motvikt till denna 
logik, flytta gränsen mellan det offentliga och marknaden. Sociala reformer var 
inte något som genomfördes istället för en mer grundläggande omvandling av 
samhället, utan en förutsättning för att man skulle kunna utmana den kapitalistiska 
ordningen.  
 
För det gemensamma ägandet finns inte motsvarande skydd som för det enskilt 
ägda. Utförsäljning av viktiga gemensamma ägodelar och verksamheter kan ske 
efter beslut i politiskt valda församlingar, utan möjlighet för oss som ägare att 
värna våra intressen. Att i kommande val ge uttryck för sitt missnöje återkallar 
inte beslutet. Vi har under en lång tid haft en utveckling – särskilt i borgerligt 
styrda kommuner – där viktiga och framför allt lönsamma verksamheter förts över 
från att ha varit samhällsägda till en form av ägande, där det enskilda 
vinstintresset är den främsta drivkraften. Sökandet efter mångfald inom välfärden 
har lett till en stor koncentration av några få privata aktörer. Dessa aktörer har 
betydligt högre lönsamhet än vad privata företag normalt har. Sverige har nu en 
växande privat välfärdsbransch, vars överlevnad handlar om att förneka 
privatiseringens avigsidor och problem. Få länder i världen har drivit 
privatiseringen av offentlig verksamhet så långt som Sverige.  
 
Detta framstår som en naturlig utveckling, men det är resultatet av många 
politiska beslut. Varken New Public Management, rena privatiseringar eller 
nedskärningar i den offentliga sektorn kommer från ingenstans. Välfärdens andel 
av ekonomin har stadigt minskat. Om den offentliga konsumtionens andel av BNP 
hade varit densamma som 1981 hade det funnits omkring 100 miljarder mer till 
den gemensamma välfärden. Det är tillräckligt för att anställa ungefär 300 000 
välfärdsarbetare på heltid. Valfriheten är en flykt från en nedmonterad och 
försummad välfärd. Valfrihet kan existera som fenomen för att det är något som 
saknas. SNS-rapporten som kom hösten 2011 konstaterade först att 
privatiseringsförespråkarna sagt att byråkratin skulle minska, effektiviteten öka 
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och kvaliteten öka. Man konstaterar sen att det inte finns några vetenskapliga 
belägg för att så skett. 
 
Den här utvecklingen är viktig att beskriva i rätt termer, och den behöver 
analyseras djupare. Risken är annars att vi när vi ser oss omkring i samhället gör 
samma misstag som borgerligheten och säger att uppenbarligen vill medborgarna 
se mer av marknadisering. Att medborgare vill ha fler beslut närmare sig är inte 
ekvivalent med att de efterfrågar mer marknad. Sociologen Stefan Svallfors som 
gjort mätningar på svenska folkets attityder till välfärden sedan 1981 visar att 
stödet för en skattefinansierad välfärd som drivs i offentlig regi ligger fast. 
Andelen som kan tänka sig att betala mer skatt för att finansiera välfärden har ökat 
inom samtliga välfärdsområden sedan 2002. När det gäller vem som ska sköta 
välfärden har stödet för att den ska skötas av stat och kommun legat stabilt på runt 
80-90 procent sedan man mätte första gången i mitten av 80-talet. På frågan om 
det vore bra med minskade inkomstskillnader svarar 47 procent att det vore bra, 
jämfört med 55 procent 1992. 24 procent svarar att det vore dåligt, jämfört med 
samma siffra 1992. Socialdemokratin har fortfarande ett läge där man inte 
behöver övertyga folk om att jämlikhet är önskvärt, det tycker de flesta redan. 
Men vi behöver övertyga dem om att det är möjligt.  
 

Idag framstår det som att det finns en motsättning mellan frihet och jämlikhet. 
Frihetsbegreppet monopoliseras av högern samtidigt som jämlikhet anses 
antingen omodernt eller omöjligt av vänstern. Men de friheter som kommer i 
konflikt med jämlikhetsidealet är bara de som inte kan utövas samtidigt av alla 
människor. Trots att forskningen visar att en stor majoritet vill ha offentligt 
finansierad och driven välfärd känner många att det inte går att kritisera 
privatiseringar utan att samtidigt understryka att man minsann inte är mot 
valfrihet. Istället för att förbjuda vinster i välfärden ska därför övervakningen och 
kontrollen öka. Vinster ska få förekomma men inte vara den främsta drivkraften. 
Alla dessa åtgärder och justeringar syftar till att undvika den självklara slutsatsen: 
att kapitalet inte ska sköta välfärd. Problemet är nämligen inte att de inte förstår 
vad som är bra vård, utbildning och omsorg, utan att detta konkurrerar med ett 
vinstdrivande företags inneboende huvuddrivkraft: att gå med vinst.  

 

Alltför ofta tenderar diskussionen om framtidens sjukvård att fastna i ramar där 
vård i privat regi ses som ett mer eller mindre självklart ”komplement” till den 
offentligt ägda och drivna sjukvården. Tyvärr kan man se tendenser till det 
synsättet även i remissförslaget.  
 
Istället för att gå till botten med problemet har diskussionerna, under paroller med 
slagord om valfrihet, oftast resulterat i att det viktiga är att kvaliteten i vården kan 
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garanteras – oavsett driftsform. Den typen av åsikter är svåra att bemöta eftersom 
de utgår från föresatsen att det i sig är ineffektivt att driva verksamhet i offentlig 
regi – liksom att brukarens valmöjligheter endast kan garanteras genom ett utbud 
av både offentligt och privat driven verksamhet. Snarare är det så att kvaliteten för 
brukaren på ett bättre sätt kan upprätthållas, garanteras och vidareutvecklas i en 
offentligt driven verksamhet. Sverige har bland världens bästa sjukvård och ligger 
i den absoluta toppen för de flesta av de indikatorer som vanligen mäter kvalitén i 
sjukvårdssystemen. Sverige har förhållandevis låg resursförbrukning och 
samtidigt det bästa resultatet gentemot jämförbara länder. Skillnaden är 
synnerligen stor gentemot länder med hög grad av privat produktion och 
finansiering av sjukvårdssystemen. Privatfinansierade sjukvårdssystem leder inte 
bara till skillnader mellan människor, de är dessutom samhällsekonomiskt 
ineffektiva. 
 
Problemet med att fokusera för mycket vid endast kvaliteten är också att frågan 
om insyn, påverkan och medbestämmande ges en alltför undanskymd roll. Det 
gäller såväl arbetarens som brukarens möjlighet att påverka sin situation. 
Det är inte så att konkurrens och privatisering per automatik leder till ökad 
effektivitet. Däremot blir vård som organiseras utanför offentlig sektor genom 
privat finansiering, privata försäkringar eller privata sjukhus ofta dyr, ojämlik och 
ineffektiv. Privatdriven vård leder inte bara till att sjukhusen kan ta ut avgifter 
som utestänger vissa grupper av människor vilket i sin tur är helt oacceptabelt, 
utan även till att gigantiska summor sätts av till vinst istället för att föras in i 
verksamheten och på det sättet gynna brukarna.  
 
Gigantiska summor äts upp av vinster i den privata vården och av 
försäkringsbolagen, i rättstvister och av den omfattande byråkrati som ett 
exkluderande system kräver. Små samhällsskikt får visserligen tillgång till 
världens bästa sjukvård, men andra får en vård jämförbar med i tredje världen. 
Den svenska sjukvården må ha brister, men allt pekar på att inget blir bättre med 
mer privata inslag. 
 
Ordet valfrihet behöver inte betyda att verksamhet ska finnas i olika driftsformer, 
snarare borde verklig valfrihet innebära att brukaren får större inflytande över den 
service den är i behov av. Den möjligheten torde vara lättare att tillgodose inom 
den demokratiskt styrda offentliga verksamheten.  
 
Om det verkligen förhåller sig på det sättet att det socialdemokratiska partiet 
”tycker det är bra att det finns olika utförare och olika alternativ… Det kan bidra 
till mångfald och utveckling av kvaliteten i alla verksamheter”, varför då inte 
acceptera privata akutsjukhus?  
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När privata entreprenörer tar sig in i vård- eller skolsektorn ökar automatiskt 
ojämlikheten. I vissa fall är det i och för sig mer uppenbart än i andra och i andra 
fall, såsom i val mellan skolor med olika driftsformer, blir gallringsmekanismerna 
mer otydliga, då blir det snarare än ekonomisk styrka individens/familjens 
samlade förmåga att göra rationella val och ställa krav som blir avgörande. 
Socialdemokratin måste visa en medvetenhet om att den drivande faktorn för ökad 
grad av privatisering är privata vinstintressen. Socialdemokratin bör agera för att 
vinstintressen inte får något utrymme inom produktionen av välfärd.  
En ytterligare aspekt är dessutom frågan om att ta ansvar för de tjänster och den 
service som medborgaren behöver. Den senaste tiden har vi sett exempel på hur 
ambulansföretag går i konkurs och lämnar verksamheten vind får våg, utan att ta 
något som helst ansvar för att det för de personer som bor i det distrikt dit 
ambulanser inte längre kör kan vara fråga om liv eller död. Ansvaret för 
verksamheten, för invånarna och samhällsnyttan borde ligga på våra folkvalda, 
inte hos riskkapitalbolag. 
 
Texten spretar när det gäller frågan om vinst i välfärden. Detta är problematiskt 
och behöver redas ut. Visst är det så att det förekommer privata inslag i vårt 
välfärdssystem och den situationen måste vi hantera. Det hindrar dock inte att vi 
som parti i vårt partiprogram kan ta ställning för eller emot vinstdrivande företag i 
offentlig verksamhet.  

Ändringsförslag i texten 

Sidan 43 

Stycke ett 
Stryk de två sista meningarna.  

De skapar både individuella och samhälleliga nyttigheter. De ger 

rättigheter, men ställer också krav. 

 
Motivering: Fokus bör här ligga på tanken om den generella välfärdsmodellen – 
vilken i och för sig innefattar krav – men det blir inte bra att lyfta fram en negativ 
misstänkliggörande skrivning precis i början. Vår utgångspunkt måste vara att 
folk gör rätt för sig. Det kan också gärna framgå att välfärd inte är något 
självklart. Det är ett resultat av politiska reformer. 

Förslag till ny formulering av stycke 1 
Den socialdemokratiska välfärdspolitiken är ett uttryck för alla 
de tre principerna om frihet, jämlikhet och solidaritet. De utgår 
från en idétradition som handlar om det gemensamma 
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samhällsbyggandet. De skapar både individuella och 
samhälleliga nyttigheter.  En gemensam välfärd är varken 
självklar eller en gång för alla given. Välfärdssamhället är ett 
resultat av en lång process och en kamp mellan olika 
samhällsintressen.  

Stycke 2 
Stryk stycket  

Välfärdens betydelse ligger både i den frihet och trygghet den ger 

individen och i den sociala sammanhållning den skapar. Den 

omfattar alla, oavsett inkomst. Alla är delaktiga i både rättigheter 

och skyldigheter, alla ingår på lika villkor. Den generella välfärden 

är något medborgarna solidariskt erbjuder varandra, och 

solidariskt bidrar till att betala. 

 
Ersätt med nytt stycke: 

Ett försvar av en allmän och generell välfärdspolitik är också ett 
försvar av en princip om att det vi tillsammans arbetat ihop ska 
också komma alla till del. Välfärdens betydelse ligger både i den 
frihet och trygghet den ger individen och i den sociala 
sammanhållning den skapar. Men också i den omfördelande och 
klassutjämnande effekt systemet har. Den omfattar alla, oavsett 
inkomst. Det handlar om en solidarisk fördelning av risk. En 
inkomsttrygghet för alla skapar dessutom en acceptans av och 
legitimitet för systemet. 
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Stycke 3 
Förslag på ny formulering av tredje stycket 

Socialförsäkringar ökar människornas möjlighet att delta i 
samhällslivet på lika villkor eftersom de främjar jämlikhet och 
friheten för den enskilde. Genom att den som för tillfället är 
oförmögen att arbeta erhåller en godtagbar levnadsstandard 
utjämnas klassamhället på sikt. Socialförsäkringarna och de 
sociala tjänsterna som vård, skola och omsorg får inte reduceras 
till varor på en marknad, där samhällets uppgift enbart blir att 
fördela skattepengar för den enskildes inköp.  

 
Motivering: Visst är det så att socialförsäkringarna är väsentliga i 
välfärdssamhället. Men kanske borde man göra någon utvikning om varför. Det är 
ju bland annat här tryggheten för den som står utan arbete på grund av 
arbetslöshet eller sjukdom tex ska finnas – och här den klassutjämnande effekten 
delvis finns. Från var och en efter förmåga – åt var och en efter behov osv. 
 

Stycke 5 

Förslag på ny formulering av stycke fem 

Skola, vård och omsorg har precis som socialförsäkringarna en 
klassutjämnande effekt och därför en central roll för 
fördelningen av möjligheter i livet. Klass skapar skillnader i 
möjligheter till utbildning, vård eller omsorg och skapar 
ojämlika möjligheter till personlig utveckling och ett jämlikt liv. 
Klassklyftorna skadar inte bara den enskilde, utan hela 
samhället. Därför är utbildning, vård och omsorg samhälleliga 
angelägenheter. Driften, ägandet eller fördelningen av dem får 
aldrig överlämnas till marknadens prismekanismer och utbudet 
får aldrig bestämmas av enskilda producenters intresse av egen 
vinst. Möjligheterna att utveckla välfärden minskar betydligt 
genom privatiseringar, samtidigt som elevinflytande, 
brukarinflytande och möjligheten att öka de anställdas 
inflytande drabbas. 

Motivering: Fokus kunde ligga mer på varför det är viktigt att vinstmekanismer 
inte ska styra över dessa sektorer. Att de har en klassutjämnande effekt och att de 
river barriärer och skapar möjligheter. Vi har försökt få fram det i vårt förslag. 
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Stycke 6 
Bör skrivas ihop med stycke två på sidan 44, eftersom det också handlar om 
ekonomi och driftsform. Dessutom är det ett syftningsfel eller i vart fall behöver 
den andra meningen i stycke sex skrivas om för som det står nu framstår det som 
att det strider mot den generella välfärdens grundläggande princip att fördela efter 
behov – och det är säkert inte tanken. 
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Sidan 44 

Stycke 2, rad tre 
Stryk: 

Denna ökade orättvisa ska i första hand mötas med förbättringar av 

den offentliga vården och omsorgen så att den kan bjuda den bästa 

tillgängligheten och bästa kvaliteten. Men det gäller också att hålla 

en skarp gräns mellan de offentliga och de privata systemen och att 

inte blanda finansieringsformerna. Privata försäkringar får inte 

finansiera någon offentlig vård. 

 
Motivering: Vi har framhållit vikten av den generella välfärden och demokratisk 
insyn, kontroll och inflytande. Det blir då inte konsekvent att hävda att privata 
inslag ska finnas vid sidan av de offentliga. Vilka privata inslag syftar inte till att 
skapa vinst åt sina ägare? Kan vi garantera samma demokratiska inflytande även 
när andra driver verksamhet vi har ansvar för? Vi skriver också att det medför 
ökade orättvisor – det kans kanske vara ett argument nog att verka för att få bort 
privata inslag. 

Stycke 6 och 2 
Förslag på ny formulering  

Skola, vård och omsorg ska finansieras solidariskt över skatten. 
De politiskt förtroendevalda ska ansvara för fördelningen 
mellan olika ändamål, för att säkerställa att skattepengarna 
används så att kraven på lika tillgänglighet och lika god kvalitet 
för alla uppfylls. Inslaget av privata försärkringar i välfärden 
strider mot den generella välfärdens grundläggande princip om 
att vård och omsorg ska fördelas efter behov och inte efter 
inkomst.  

 

Nytt stycke efter stycke 4, s. 44 (texten från sidan 47 omarbetat) 
Inom välfärden behövs långsiktighet och trygghet. Inom denna 
verksamhet finns ingen risk som motiverar inblandning av 
riskkapital. Därför ska vinstmaximerande företag inte ges 
möjlighet att bedriva välfärdsverksamhet. Socialdemokratin vill 
att offentlig verksamhet ska ägas och drivas i gemensam regi. Så 
länge vi har kvar privata inslag inom offentlig verksamhet ska 
det finnas nationellt fastställda regelverk som försäkrar att 
verksamheten drivs med hög kvalitet, att vinstintresse inte 
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fungerar styrande för verksamheten, att de anställda har samma 
rättigheter och samma skydd oavsett driftsform samt att 
möjligheten att plocka ut vinst förbjuds. Oavsett i vilken form 
skattefinansierad verksamhet drivs ska medborgarna ha 
möjlighet att granska den och utkräva politiskt ansvar.  

Stycke 5 och 6 

Stryk texten som börjar med: 

En av den offentliga sektorn viktigaste uppgift är att i den egna 

verksamheten utveckla olika alternativ för att möta medborgarnas 

skilda behov och önskemål. För att nå en större variation ska 

kommunerna och landstingen ha rätt att via avtal med kooperativa, 

ideella eller privata alternativ komplettera den offentligt drivna 

verksamheten. Möjligheterna till andra alternativ handlar om 

medborgarnas möjlighet att välja skola, vård och omsorg, inte om 

enskilda producenters möjlighet att välja de elever och patienter 

som är mest lönsamma. Medborgarnas tillgång till välfärden får inte 

styras av enskilda företags vinstintressen”. 

Stycke 6 

Stryk hela stycket 
Möjligheterna till andra alternativ handlar om medborgarnas 

möjlighet att välja skola, vård och omsorg, inte om enskilda 

producenters möjlighet att välja de elever och patienter som är mest 

lönsamma. Medborgarnas tillgång till välfärden får inte styras av 

enskilda företags vinstintressen 

 
Motivering: Texten verkar ta sin utgångspunkt i att valfrihet förutsätter privata 
alternativ i offentlig sektor. Valfrihet handlar om något annat än att välja bolag – 
se vår inledande kommentar. Det viktiga är inte hur många alternativ det finns att 
välja på, utan innehållet i urvalet. Det innehållet kan tillgodoses inom offentlig 
verksamhet. Ett bra exempel på detta kan man hitta inom hemtjänsten i Göteborg, 
där brukaren kan välja tjänst av den offentliga utövaren. Om man till exempel vill 
ta en promenad istället för städning, eller vill ha det städat istället för att handla, 
så finns det en flexibilitet i systemet som tillgodoser den enskildes behov. Det är 
enligt oss större valfrihet än att välja vem som ska komma och hjälpa till med det 
dagliga livet. 
 
Sidan 45 
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Stycke 2 och 3 
Stryk styckena 

Skattepengar är en begränsad resurs, som aldrig räcker till att 

uppfylla alla de önskemål som ställs på dem. Det är alltid 

nödvändigt att väga olika krav mot 

varandra, med hänsyn till de överordnade kraven på rättvisa och 

lika hög kvalitet för alla. Denna sammanvägning måste göras i en 

öppen demokratisk process som alla kan påverka, det vill säga i den 

representativa demokratins former. 

 

Nationella mål för verksamheterna liksom rättigheter för enskilda 

individer, som är bestämda av riksdag och regering, får emellertid 

aldrig åsidosättas av lokala beslut. 

 

Motivering: Stycket redogör mer för hur man arbetar konkret och känns lite 
malplacerat i ett partiprogram. Stycke tre är en följd av gällande rätt och behöver 
inte stå med i programmet. 

Stycke 6 
Bör flyttas så att det kommer efter stycke fem för mer flyt i texten. 

Demokrati och politiskt ansvar 

Ändringsförslag i texten 

Sidan 46 

Stycke 5 om partibidrag 
Stycket borde ändras eftersom en uppgörelse precis har gjorts och 
lagstiftning är på gång. 

Styckena 4 till 6 
Bör flyttas till avsnittet ”Välfärd och trygghet”. 

Sidan 47 

Stycke 1 om att offentlig sektor tar efter marknadsaktörernas metoder 

Vi tycker det är bra att man kritiskt beskriver det som brukar kallas New Public 
Management, alltså införandet av marknadsstyrning i offentlig sektor. Stycket 
borde kompletteras med att detta beror på inflytandet av nyliberala idéer, samt att 
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en konsekvens av NPM är att det öppnar för privatisering.  

Stycke 3  
Detta gäller på såväl nationell som kommunal och regional nivå.  

Vi skulle också vilja att det gjordes en skrivning om subsidiaritetsprincipen vad 
det gäller kommunernas och regionernas/landstingens verksamhet. Vi skulle 
också vilja se en skrivning om att kommunerna ska få bedriva i stort sett vilken 
verksamhet de vill och på så sätt konkurrera med privata alternativ för att 
tillgodose invånarnas behov av välfärd. Idag är det alltför vanligt att det privata 
får företräde vid olika satsningar som till exempel badhus och idrottshallar. Ofta 
tar det privata dessutom hand om driften av dessa samtidigt som de får stora 
bidrag av kommunen.  
 

Stycket om avskaffad monarki är ytterst problematiskt och måste ändras. Om man 
läser det noggrant står det i princip att kungen ska väljas av folket, eftersom bara 
arvsprincipen ska tas bort. I alla fall är uttrycket ”väljas av folket” problematiskt 
eftersom det antyder att statschefen ska väljas i direkta val, likt en president. Ett 
presidentsystem bygger emellertid på en maktdelningslära som socialdemokratin 
har avvisat. Vår linje är istället att statschefen ska väljas indirekt. Förslagsvis bör 
detta uppdrag tillfalla talmannen. Vi tycker att denna fråga borde ges större 
utrymme och således stryka att detta endast är en principiell uppfattning.  

Förslag till ny text på s. 47 st 7: 

Socialdemokratin vill upprätthålla och utveckla den 
demokratiska samhällsförvaltningen. Socialdemokratin vill 
därför att monarkin avskaffas och att statschefen väljas i 
demokratisk ordning. Det nuvarande parlamentariska systemet 
ska emellertid inte ändras på grund av detta. Socialdemokratin 
anser därför att talmannen ska vara statschef. 

Lunds arbetarekommun menar att det saknas ett resonemang i programmet om 
stödet för riksdagen som suverän lagstiftare i så måtto att dess beslut inte ska 
kunna överprövas med enkelhet av domstolsväsendet, det vill säga av icke 
folkvalda. Denna princip har socialdemokratin länge slagits för, ofta i konflikt 
med borgerligheten som vill närma sig en liberal maktdelningsprincip och gärna 
inför författningsdomstolar. Vi menar att frågan, om än för de kommande åren 
avgjord genom den senaste grundlagsöversynen, är så viktig att den bör föras in i 
partiprogrammet. 
Förslag: 

Att det i programmet införs en resonerande text enligt ovan. 
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Tillit och gemenskap 

Generella kommentarer 

Sista stycket s. 48 och första stycket s. 49 
Även här är det frågan om styckena som rör välfärdens organisering och 
kooperativ i denna inte borde ligga under ”Välfärd och trygghet” istället.  
Vår utgångspunkt är att all välfärd ska ägas och drivas av det offentliga. 
Kooperativ är emellertid en mycket bättre lösning än bolagiserade utförare. 
Partiprogrammet borde därför fokusera på att kooperativ ska väljas före 
bolagiserade utförare vid en eventuell offentlig upphandling. Som det är skrivet 
nu framstår det som att kommunerna uppmanas till privatisering, om än till 
kooperativ. 
 
 

Malmö 
 

Malmö arbetarekommuns styrelse har tagit del av kommissionens förslag och 

lämnar nedan ändringsförslag, synpunkter och avslutande kommentarer. 

 

 

Malmö den 14/12 2012 

 

Malmö arbetarekommun 

 

 

Björn Gudmundsson 

1:e ombudsman 

 

Sidan 4, stycke 3 och 4 Historisk perspektiv. 

Nu saknas helt ett historiskt perspektiv. Därför föreslår vi  

 

Men socialdemokratin ville mer. Vårt mål, socialdemokratins mål, är och har 

alltid varit människans frigörelse – genom frihet, jämlikhet och solidaritet. Steg 

för steg började det gamla klassamhället rivas ner för att ersättas av ett modernt 

välfärdssamhälle.   

 

Folkpension, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, enhetlig skola, allmänna 

pensioner, barnomsorg och äldreomsorg och många andra reformer bidrog till 
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att frigöra människa och bistå människors i deras egen strävan efter att 

förverkliga just sina drömmar. Idag är Sverige ett friare land än många andra där 

fler kan och vill ta ansvar över sina egna liv och samhället i stort. 

 

 

Sid 6, 16, 18, 28 Grön ekonomi. 

För negativ syn på den gröna omställningen genomgående.  Ur den gröna 

omställningen kan också många innovationer, nya jobb och välstånd uppstå. Det 

perspektivet saknas. Vi förslår att man genomgående förbättrar dessa texter.  

 

Ex sid 6: 

Människans relation till naturen och till andra arter på vår jord handlar om 

ömsesidigt beroende, hänsyn och respekt. Klimatkrisen och havsdöden har 

tydliggjort att vi inte kan leva oberoende av naturen. När andra arter utplånas 

genom mänsklig påverkan försvinner också både mångfald och rikedom. För vår 

överlevnad behövs en långsiktigt hållbar utveckling. Den nödvändiga 

omställningen från en grå till grön ekonomi som människan står inför medför 

inte bara förändringar och utmaningar, men också möjligheter och välstånd. 

 

 

Sid 7, 3:e stycket 

Tydligare definition av demokratin. Vi föreslår följande tillägga: 

 

Demokrati handlar om frihet och människovärde. Om rätten att få uttrycka sin 

mening, rätten att få kritisera, upplysa och bilda opinion. Om rätten till hälsa och 

arbete, utbildning och social trygghet. Om rätten, friheten och den praktiska 

möjligheten att tillsammans med andra forma framtiden. Samtidigt är 

demokratin något mer än bara formella rättigheter. Demokratin är en väg att 

förverkliga människors önskningar. Att reformera politiska, sociala och 

ekonomiska samhällsområden i en riktning som stärker sammanhållning, 

solidaritet och jämlikhet. 

 

Vi socialdemokrater ser inte att demokratin stannar vid den parlamentariska 

rösträtten eller med den sociala demokratin, dvs den generella välfärden. 

Demokratin måste även omfatta ekonomin. Därför är socialdemokratin kritisk till 

kapitalismen och den roll som äganderätten tillskrivs. Ofta åsidosätts demokratin 

av äganderätten. Inflytandet för löntagare minskar på arbetsplatserna samtidigt 

som alltmer makt och inflytande följer den ökande ägarkoncentrationen inom 

näringslivet. Detta gör att fåtalet, de som besitter äganderätten över kapitalet, 

har oändligt större möjlighet att påverka samhällets inriktning än det stora 

flertalet som saknar ekonomiska medel. Detta vill vi Socialdemokrater bekämpa. 

Genom att ge löntagare större inflytande över produktionen och fördelning av 
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dess resultat kan samhället omdanas så att ekonomisk demokrati blir möjlig. 

Först när demokratin omfattar hela samhället kan klassklyftorna mellan 

människor upphöra. 

 

Demokratin har också ett mellanmänskligt värde. Vi ser demokrati som ett sätt 

att leva. Att lyssna till varandra. Att respektera varandras idéer. Att ställa upp för 

varandra och räcka varandra händerna. 

  

Demokratin spänner sig därför över hela samhällslivet.  

 

--- 

 

Viktigt att vara konsekvent. I vår vision vill vi ”ha ett samhälle utan klasskillnader, 

osv” däremot i vår våra värderingar sidan 8 stycke 5 vill vi ”minska dessa 

maktskillnader”. Vi föreslår ”avlägsna”.   

 

---- 

 

 

Sid 9, Synen på jämlikhet – vad är den?  

Definiera vad jämlikhet är, inte vad det inte är. Vi förslår följande förändring:  

 

Målet för socialdemokratin är att människor ska vara så fria att yttre faktorer 

som klass, kön och etnicitet inte påverkar deras chanser att förverkliga sina 

drömmar. Det är jämlikhet.  

 

Jämlikhet är inte detsamma som likriktning. Tvärtom är Jämlikhet är därför en 

förutsättning för verklig mångfald, eftersom den ger människor möjlighet att 

följa sin egen fria vilja. Jämlikheten är inte stillastående mål, utan måste ständigt 

omformuleras och vinnas på nytt. I ett dynamiskt samhälle finns alltid risken att 

nya förmåner befästs, nya gränser ritas ut och nya klyftor skapas Därför är 

strävan efter jämlikhet en av socialdemokratins viktigaste uppgifter.  

 

--- 

Längre ner: 

 

Verklig frihet finns bara där det finns verkliga val. Utan ett starkt samhälle, som 

aktivt och återkommande erbjuder människor möjligheter att utvecklas och 

chans att nå ett rikare liv komma vidare, utan detta är friheten en chimär. Bara 

den som har möjligheter kommer att anstränga sig. Frihet förutsätter därför inte 

bara frånvaro av nöd och förtryck, utan också tillgång till en materiell och social 

trygghet, och ständigt nya chanser. 
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Solidaritet eller välgörenhet? Sid 9  

Bättre beskrivning av solidaritet än idag. Vi föreslår: 

 

Det ömsesidiga beroendet mellan människor är solidaritetens kärna. Solidaritet 

innebär en djupgående insikt om att vi tillsammans blir starkare. Det är insikten 

om att ingen person är fri förrän alla är fria, och att vi endast i gemenskap kan 

skapa ett samhälle baserat på frihet och jämlikhet.     

 

Vi förslår också att sista stycket stryks.  

”Socialdemokratins uppgift är…” 

11.    

 

Arbetets värde, Sidan 10 

Vi föreslår ny inledning: 

 

Allt värde skapas genom arbete. Människor förmåga att skapa och producera 

skapar värde som kan komma hela mänskligheten till gagn. Arbete och kreativitet 

är avhängiga varandra. Vi vill verka för en arbetsorganisation som är lärande och 

får människor att växa. Att kunna påverka sin arbetsplats och sin arbetssituation 

ska vara en rättighet, en rättighet som inte endast ska tillkomma den som äger 

företaget utan i lika stor utsträckning måste ges till den som är löntagare. Inget 

företag eller organisation kan fungera utan medarbetarnas vilja att bidra till dess 

produktion. Därför måste arbetsplatserna demokratiseras och löntagarna få ökat 

inflytande över förhållandena på arbetsplatserna. 

 

Vi förslår ett nytt fjärde stycke: 

Entreprenörer tar till vara de möjligheter som skapas när ekonomin utvecklas, de 

utvecklar idéer och tekniker som gör att välståndet växer och de bygger nytt när 

det gamla försvinner. Att våga skapa något eget och nytt, att våga söka ett arbeta 

som är mer självständigt och med större innehåll är alla värden som är intimt 

förknippade med den socialdemokratiska människosynen. Därför vill vi 

underlätta för människor att bilda och driva företag.  

 
• Vi saknar också ett avsnitt om entreprenörskap och eget företagande under 

rubriken Arbete och tillväxt! 

 

 

Marknad och kapitalism, s 12:  

Vi föreslår att följande läggs till efter 4e stycket: 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Den svenska arbetarrörelsens historia är fylld av exempel hur ett demokratiskt 

ägande och inflytande över produktion kan lyckas bättre än det som enbart styrs 

av fåtalsägande och vinstintressen. De kooperativa företag som växt fram i 

Sverige sedan början av nittonhundratalet visar på att människor som sluter sig 

samman, för att lösa gemensamma behov, kan bygga bättre och starkare företag 

på en demokratisk bas. Företag där vinsten är underordnad behovet.       

 

 

Sidan 13, 4 stycket sista meningen 

Vi föreslår: ”Marknaden bidrar” till istället för ”Marknaden behövs” 

 

Vi föreslår att följande läggs till efter stycke 4 

Den offentliga sektorn finansieras förvisso med skatter och dessa skatteintäkter 

är beroende av en högproduktiv privat sektor. Men relationen mellan den privata 

sektorn och den offentliga är inte ensidig. Tvärtom de betingar varandra. Den 

offentliga sektorn är tillväxtfrämjande. Det är framförallt fyra kanaler som 

förtjänar att nämnas: 1)Den offentliga sektorn är stor beställare av 

högteknologiska lösningar inom sektorer som sannolikt kommer att bli alltmer 

centrala utvecklingsblock vilka kommer att bära den svenska tillväxten framöver. 

Industrier kopplade till sjukvården är ett exempel.  Här kan den offentliga 

sektorn bidra till nya innovationer. 2) Privata företag tenderar att satsa för lite på 

forskning och utveckling inom områden som kräver mycket grundforskning. Här 

kan den offentliga sektorn spela en avgörande roll. 3) Infrastrukturutbyggnad och 

klimatomställning. Dagens finansieringsmodeller av infrastruktur (inte minst de 

begränsningar som överskottsmålet sätter för de offentliga investeringarna) 

riskerar att får långsiktigt negativa effekter. Om sådan filosofi som idag är 

rådande hade gällt under andra hälften av 1800-talet skulle aldrig järnvägen ha 

kunnat byggas – den finansierades nämligen med upplåning i utlandet. Sverige 

och världen står nu inför en större utmaning än en gång omställning från 

jordbruk och landsbygd till industri och stad – nämligen omställning till långsiktig 

hållbarhet (se mer nedan). Här måste staten ta ett väsentligt mer långtgående 

ansvar än den gör idag. 4) Socialförsäkringssystem som är generösa har positiva 

effekter på tre sätt. För det första genom att det minskar motståndet mot 

omställningar. För det andra därför att det ökar reservationslönerna (de lägsta 

lönerna som någon vill ta jobb för). Det innebär en högre 

strukturrationaliseringstakt, för när arbete blir relativt dyrare jämfört med 

kapital, substitueras arbete med kapital, d v s produktiviteten ökar och med den 

konkurrenskraften. För det tredje skapar väl utbyggda försäkringar automatisk 

stabilisering i konjunkturnedgångar. På så sätt stabiliseras ekonomin och 

långsiktigt hållbar verksamhet kan räddas kvar. 
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Vi föreslår inte att varje del av ovan resonemang ska föras in i programmet – en 

del av detta som här har nämnts finns redan i förslaget. Snarare vill vi peka på 

vikten av att undvika formuleringar som för tanken till att det skulle finnas en 

närande och tärande sektor. Det är nämligen tvärtom. Den offentliga sektorn, 

finansierad med skatter från den privata sektorn, är i sig en tillväxtskapande 

faktor som höjer dessa skatteintäkter. I en alltmer globaliserad värld minskar inte 

behovet av en välfungerande stat och en offentlig sektor som förmår att gynna 

de tillväxtkrafter som är nödvändiga för att ett land ska kunna hävda sig i den 

internationella konkurrensen.  Tvärtom detta behov ökar – i synnerhet för ett 

litet land som Sverige. 

 

 

Sid 14 och 15 Produktion, reproduktion och natur  

Avsnittet behöver skrivas om i grunden.  

 

• Vi saknar en beskrivning av själva kärnan i reproduktionen; att föda barn och ta 

hand om dem. Samt att det är ett obetalt arbete som till stor del utförs av 

kvinnor.  

 

Följande skrivning tycker vi också är olycklig: 

"Den socialdemokratiska utbyggnaden av välfärdsstaten speglar en praktisk 

förståelse för reproduktionens betydelse. Få saker har betytt så mycket för den 

svenska tillväxten som den starka välfärden." 

 

I texten konstaterar man att reproduktionen och organiseringen av densamma är 

viktig, men man gör tyvärr detta utan att beskriva att kärnan i reproduktionen 

utgörs av obetalt arbete till största del utfört av kvinnor. 

 

Vi ställer oss frågande till att över huvud taget behandla "naturen" i samma 

stycke som man resonerar om reproduktionen. Egentligen borde texten 

omformuleras och infogas under respektive rubriker där de hör hemma, till 

exempel Välfärd och Hållbar utveckling. Där kan man påpeka det man gör här, 

att välfärden är viktig för en god ekonomisk utveckling samt att en hållbar 

omställning är nödvändig.  

 

Om stycket ska finnas kvar bör rubriken ändras då den nuvarande uppfattas som 

sekteristisk. 
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Sidan 15 Migration  

Vi föreslår en ny inledning:  

 

När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap och idéer. Världen krymper, 

nätverk växer och ny möjligheter uppstår. Öppenhet och rörlighet av människor 

mellan länder medför många möjligheter.   

 

 

Sid 16, styck 5 

Vi föreslår att stycket inleds med näst sista och siste meningen:  

 

Klimatkrisen… 

 

 

Sid 18, styck 3 

Vi förslår ett nytt stycke: 

 

Finansmarknaden måste regleras. Europas medborgare ska inte behöva säkra 

likviditet i banker och andra finansinstitut. Det är inte hållbart i längden. De 

återkommande finanskriserna blottar betydande brister av regleringar för banker 

och finansiella transaktioner. Vi vill se en särlagstiftning för bankerna i den 

europeiska konkurrenslagstiftningen och en internationell avgift på finansiella 

transaktioner. 

 

Stryk stycke 4 

 

 

Sid 19, 4e stycket   

Vi föreslår att stycke fyra skrivs om så att inte välfärd beskrivs som tärnade.  

 

 

Sid 20, Låt avsnittet börja med stycke 3. 

 

 

Sid 26, 3 stycket efter första meningen:  

Vi föreslår nytt stycke: 

 

Så är dock inte är fallet. IMFs svångremspolitik gentemot utvecklingsländer 

under 80- och 90-tal följs upp av densamma i de krisande ekonomierna i Europa. 

Bestraffningar och nedskärningar slår där inte bara stenhårt mot den 
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ekonomiska aktiviteten. De sätter även i gång en negativ spiral som gör det näst 

intill omöjligt att få den statsfinansiella situationen under kontroll. I en 

krympande ekonomi, där skatteintäkterna sjunker och kostnaderna för 

arbetslöshet och socialbidrag skjuter i höjden, är det oerhört svårt att lösa 

underskotts- och skuldproblem. Därför är det viktigt att lämna denna 

svångremspolitik och istället satsa på investeringar för att ta oss ur krisen och 

skapa välstånd. 

 

• Vi vill även att dessa formuleringars andemening ska genomsyra avsnittet ”Ett 

socialt och demokratisk Europa ” 

 

 

Sid 30,  

Vi föreslår nytt stycke: 

 

Utvecklingen i Europa med en alltmer tilltagande ekonomisk kris oroar. Rädda 

människor söker desperat efter förklaringar när trygghet och levebröd rycks ifrån 

dem. I oroliga kristider är det lätt att ta avstånd mot det främmande, mot det 

annorlunda. Detta hotar demokratins och den Europeiska Unionens grunder.  

 

 

Sid 32, efter tredje stycke 

 

• Detta innebär inte att Sverige ställer upp med militär styrka utan snarare med 

inriktning på socialt och ekonomiskt stöd. 

 

 

Sid 37, 5e stycket 

Vi förslår ett tillägg: 

 

Vårt långsiktiga mål är att succesivt införa 30 timmars arbetsvecka som 

heltidsmått. 

 

 

Sid 40, 3e stycket  

Vi föreslår en ny andra mening: 

 

Detta ska motverkas genom att samhällets resurser fördelas så att alla elever ges 

lika möjlighet till kunskap och personlig utveckling samt genom att hitta hållbara 

alternativ till de marknads- och valmodeller som idag segregerar skolan. 
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Sid 47, sista stycket, monarki vs republik  

Vi föreslår ändringar: 

 

Statschefen väljs demokratiskt (inte av folket, som det står nu) och monarkin 

avskaffas (inte att monarkins arvsprincip avskaffas, som det står nu). 

 

 

Avslutande allmänna resonemang 

 

- Vi saknar tydliga skrivningar om den offentliga sektorns betydelse för att skapa 

välstånd, tillväxt och arbetstillfällen. 

- Resonemang krig att vi i Sverige lever allt längre och villkoren för äldre och 

pensionärer saknas helt. Det tycker vi är olyckligt. 

-  Vi tycker texterna om kulturen är framsynta, men saknar liknande resonemang 

kring idrottsrörelsens betydelse.  

   

 

Nacka 

                         Nacka den 14 december 2012                        
 
 
 

Programkommissionen 
Socialdemokraterna 
105 60 Stockholm 

 
 
 
 
Synpunkter på förslag till nytt partiprogram 
 
Nacka arbetarekommun har med stort intresse studerat programkommissionens 
förslag till nytt partiprogram. En arbetsgrupp bestående av Carl-Magnus Grenninger, 
Carl-Gunnar Peterson och Lars Wessman har haft till uppgift att gå igenom 
programförslaget och utarbeta ett förslag till remissyttrande. Arbetsgruppens förslag 
har översänts för synpunkter till ledamöterna i arbetarekommunens styrelse och till 
en referensgrupp med representanter för de olika kommundelsföreningarna, SSU och 
S-kvinnor i Nacka. 
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Några allmänna synpunkter 

 
Vi anser att programkommissionen som helhet gjort ett förtjänstfullt arbete. De 
problem som vårt samhälle står inför liksom färdriktningen för vårt partis politik 
redovisas på ett lättillgängligt sätt. Vi tycker dock att programtexten bör göras mer 
strukturerad. Samma resonemang återkommer flera gånger. Det behövs en 
uppstramning så att det som är viktigt inte ska drunkna. Det som handlar om vad vi 
vill och hur vi ska nå våra mål, eller komma närmare dem, måste bli tydligare.  
 
Exempel på frågor som bör behandlas utförligare 

 
Vi anser att vissa frågor i programmet behöver utvecklas och tar här upp några 
exempel. En sådan fråga är demokratisk socialism som nämns en gång i förbigående. 
De medborgare som läser partiprogrammet bör få veta vad som skiljer oss från ett 
borgerligt parti och från ett kommunistiskt parti. 
 
Vårt land präglas av geografisk obalans. En enorm tillväxt sker i storstadsområdena 
medan stora delar av landet avfolkas och svårigheter uppstår i dessa områden att 
tillgodose medborgarnas behov av samhällsservice. Vi anser att denna frågeställning 
bör få en utförligare behandling i programmet. 
 
Bostadssektorn har blivit ett av de mest kommersialiserade områdena i samhället. 
Varje medborgare ska ha rätt till en god bostad. Vi anser att detta område bör 
behandlas utförligare i vårt partiprogram och där bör redovisas hur vi kan skapa en 
rimlig och rättvis bostadsmarknad. 
De äldres perspektiv saknas nästan helt i programförslaget. Det är otillfredsställande, 
inte minst med hänsyn till att de äldre är en stor och viktig befolkningsgrupp. 
Programmet bör därför i denna del byggas ut så att det klart framgår att 
socialdemokratin vill slå vakt om de äldres omvårdnad, trivsel och självständighet. I 
detta avsnitt bör vidare, enligt vår mening, frågan om solidariteten mellan 
generationerna behandlas liksom frågan om hur vi ska lösa personalförsörjningen i 
personalintensiv verksamhet såsom vård och omsorg. 
 
I arbetsliv och produktion sker en fortlöpande effektivisering med vinst, som också 
måste komma arbetstagarna till del, till exempel i form av bättre arbetsmiljö. Utvecka 
ett sådant resonemang. 
 
Det borde finnas ett sammanhängande avsnitt om socialdemokratins syn på 
klimatförstöringen.  
 
Skrivningar om kommunernas och landstingens roll saknas 
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Kommunernas och landstingens verksamhet har stor betydelse för de flesta 
människor. En femtedel av vårt lands resurser används för kommunala uppgifter. En 
miljon förvärvsarbetande har en kommun eller ett landsting som arbetsgivare och 
som förtroendevalda i fullmäktige och nämnder är över 40 000 personer verksamma. 
 

Under nästan 100 år hade det socialdemokratiska partiet ett särskilt kommunalt 
principprogram. Vi anser att det är en stor brist att kommunernas och landstingens 
roll i samhällsutvecklingen har en så undanskymd plats i förslaget till partiprogram. I 
programkommissionens fortsatta arbete bör, som vi ser det, frågan diskuteras om hur 
den kommunala självstyrelsen och demokratin ska komma till tydligare uttryck.  I ett 
program som handlar om hur socialdemokratin vill forma framtidens samhälle, är det 
naturligt att kommunernas och landstingens roll och uppgifter har en framträdande 
plats. 
 
I en bilaga till detta yttrande framförs synpunkter och ställs frågor sida för sida. 
 
 

På Nacka arbetarekommuns vägnar 
 
 
 
Carl-Magnus Grenninger 
Ordförande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Bilaga 

 
Synpunkter på förslaget till partiprogram från Nacka 
arbetarekommun sida för sida 

Nedan följer synpunkter sida för sida i programmet. (s= sida) 
s 6, stycke 3: Klimatkrisen borde behandlas mer utförligt. 
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s 8, stycke 5: Borde stå att socialdemokratin också är ett samhällskritiskt parti. 
s 12, stycke 2: ...ligger en av socialdemokratins... 
s 14, stycke 3: Vem avgör valet mellan samhällsåtaganden och marknads- 
                         hushållning? 
s 15, stycke 4 ff: Diskussionen om globaliseringen behöver utvidgas. 
        stycke 6, rad 3: Den ökade exporten och importen har bidragit till... 
s 16, stycke 1: Tveksamt om bara Kina ska nämnas som ett hot mot demokratin. 
                        Är det rätt beteckning att tala om ekonomier i norr respektive 
                        söder? Kina ligger till exempel norr om ekvatorn. 
s 18, stycke 2: Utveckla frågan om ansvar när ägandet av kapital övergått till 
                         olika typer av institutioner. Det är ett stort problem med  han- 
                         teringen av "Other peoples money" (OPM). Se till exempel 
                         skandalen i försäkringsbolaget Skandia. 
         stycke 6: Byt ut ordet "kunskap" mot ordet "information" (rad 2). 
s 21, stycke 1: "Incitamentssamhälle". Nytt ord? 
s 22, efter de tre första raderna: Det är ett allvarligt problem att individua- 
                                                    liseringen av arbetsuppgifter försvårar en                    
                                                    facklig sammanhållning. 
s 23, första raden: Vad är "en demokratisk ekonomi"? Enligt borgerlig liberal ideologi 
                              är marknadsekonomi per definition en demokratisk ekonomi.       
s 24, tredje raden: Stryk "sprida" och skriv "främja" 
         stycke 3, rad tre: ...ekonomiska eller religiösa intresse... 
s 25, om FN, skriv "FN är särskilt betydelsefullt för mindre länder". 
         sista stycket, sista raden: ... och de äldre en värdig ålderdom. 
s 26, stycke fyra, mening två, ska stå: "De måste få tillgång till miljövänlig och  
         och energisnål produktionsteknik och få del av den moderna informations- 
         tekniken."                                       
s 27, stycke 3: "Förbuden mot facklig organisering i de ekonomiska frizonerna 
         måste bekämpas. 
s 30, stycke 5: "Vi vill se en förbättrad lagstiftning om villkoren i arbetslivet." 
s 31, stycke 1: Producent- respektive konsumentintresset inte nödvändigtvis var- 
         andras motsatser.  
          längst ner på sidan: Undvik en uppdelning av EU i a-lag, b-lag och kan- 
           ske c-lag 
s 33, stycke ff: Utbildning ingår i välfärden. Betona det gemensamma ansvaret  
         för klimatomställningen. Familj finns i livets olika skeden, vilket också  
         innefattar relationen till den äldre generationen. Både barnomsorg och  
         äldreomsorg viktiga i det perspektivet. 
s 34, stycke 5, rad 3: ...och ofrihet, ger alla möjlighet att försörja sig...och gör  
         alla... 
         stycke 6, sista meningen: Varför pekas bara de äldre ut? 
s 35: Viktigt att inte använda ordet "kunskap" felaktigt. Det rätta ordet är "kom- 
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          petens", det vill säga kunskap och färdighet. 
s 36, stycke 2: Utveckla resonemanget om beskattning. Tala om rättvis beskatt- 
            ning och om skatt som ett medel att mildra inkomstskillnader. 
s 37, stycke 4, efter sista meningen: Invandringen innebär också att vi får fler 
         människor i produktionen. 
         sista stycket, rad två: Detta gäller inte bara företagen. Stat, kommun, lands- 
         ting, styrelser, organisationer med flera, står också för produktion. 
s 38, stycke 1: Det som anges i stycket är ju ett utslag av den konkurrens, som finns 
på arbetsmarknaden (och som hyllas i vissa skrivningar i programmet, låt vara att det 
då gäller mellan länder.) Kanske alla skulle må bättre av att dela på arbetstillfällen, i 
stället för att somliga jobbar ihjäl sig. 
         stycke 2: Här måste stå något om solidaritet mellan stad och land. Inte rimligt 
att suga upp arbetsmarknad, bostadsbyggande med mera till Stockholms län, medan 
små orter och hela landsdelar utarmas. 
          stycke 5 och 6 ff: Måste utvecklas. Känns statiskt. 
s 39: Bättre skrivningar om utbildning och forskning. 
s 40, stycke 3: Något om att kommunala skolor ofta tvingat s lägga ner genom det 
fria valet. 
         stycke 4: Vilket tidsperspektiv talar vi om? 
         stycke 6: Ta bort första meningen. 
s 41, stycke 1: Forskningen är idag privilegierad i Sverige. Kontaktytorna borde också 
gälla i förhållande till samhällsvetenskaperna. 
Kulturen har betydelse för att forma samhället rent fysiskt: arkitektur, design, 
rumsgestaltning, trädgårdskont, med mera. 
          stycke 7: Museerna borde också vara avgiftsfria. 
s 42: Mer om språket och litteraturen som kulturyttringar. 
         stycke 6: Skriv "arenor" i stället för "plattformar". 
 44, stycke 2, sista meningen: Vad avses med att "Privata försäkringar inte kan 
finansiera någon offentlig vård"? 
s 45, stycke 1: De anställdas yttrande- och meddelarfrihet måste gälla också inom 
privat verksamhet. 
        stycke 5: ändra "funktionshindrad" till "person med 
funktionsnedsättning".          
stycke 7: Vi måste sträva efter att få till stånd ett billigare byggande av  bostäder. 
         längst ner på sidan: Brottsförebyggande arbete måste intensifieras. 
s 47, stycke 1: Medborgarna får inte betraktas som kunder i välfärden. 
         stycke 2: Lägg till kommuner och landsting. 
         stycke 4, lägg till: "Till detta ska läggas att den som driver den 
skattefinansierade verksamheten inom vård, skola och omsorg, inte bara ska driva 
verksamheten med god kvalitet utan också förbinda sig att långsiktigt investera i och 
utveckla verksamheten. 
          sista stycket: Tydligare om monarkins avskaffande. 
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s 48, stycke 2: ...men också att ta vara på vad vi gemensamt byggt upp i samhället."                                                                        
         stycke 4, sista meningen: ...lokaler för kultur , idrott och... 
         Lägg också till en mening om stöd till pensionärsorganisationerna.                      
 
 

Osby 
Remissvar på förslag till partiprogram 
 
Osby Arbetarekommun vill betona att vi tycker förslaget i sin helhet är 
mycket bra. Vi föredrar särskilt det tydliga ställningstagandet som redan i 
inledningen slår fast att demokratin och politikers makt är överordnad 
alla andra krafter i samhället. 
De synpunkter som följer nedan handlar om vad vi anser ytterligare bör 
förstärkas. 
 
Sid. 8. 2:a stycket: För att knyta an till den diskussion som förs i 
inledningen om demokrati som system tycker vi att man ytterligare bör 
betona varje medborgares betydelse och vikten av en ständigt pågående 
och levande medborgardialog. Vi politiker bör alltid söka de grupper 
som har svårast att själva göra sin röst hörd och i större utsträckning än 
idag arbeta mer aktivt för att de individer vi företräder har möjlighet att 
vara delaktiga mellan valen. Brukarinflytande och en fungerande 
medborgardialog ger bättre grund för beslut på alla politiska nivåer, 
motverkar politikerförakt genom att minska avståndet mellan 
medborgarna och makten och är därmed ryggraden i en väl fungerande 
demokrati. 
 
I avsnittet ”Hushållning och hållbar utveckling” vill vi gärna se ytterligare 
skrivningar och större tydlighet kring det vi tidigare kallat ”gröna jobb”. 
Har vi slutat använda det begreppet? 
 
Att genomföra en generell arbetstidsförkortning är att hushålla med 
mänskliga resurser. Det motverkar sjukskrivningar, underlättar vardagen 
och föräldraskapet samt gör oss mer produktiva den tiden vi är på 
jobbet. Utöver människors behov av att ha en meningsfull fritid finns 
även ett samhällsekonomiskt behov av jämnare fördelning av de arbetade 
timmarna bland befolkningen. I en tid med färre arbetstillfällen kan det 
knappast vara lönsamt att öka antalet övertids-timmar. Vi 
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socialdemokrater bör på ett tydligt sätt ta frågan om ett hållbart arbetsliv 
på allvar och göra den till vår valfråga i debatten om jobben. 
 
Vi skulle också önska att programmet på något sätt lyfter frågan om 
diskrimineringen av funktionshindrade på arbetsmarknaden i samband 
med allas rätt att försörja sig genom eget arbete. 
 
Vi tycker även att det på ett tydligare sätt bör framgå att alla barn ska ha 
rätt att vistas på förskola oavsett föräldrarnas livssituation. Detta för att 
ge alla barn en god grund inför skolstarten, men även hela livet. Man kan 
inte nog betona vikten av alla barns rätt till pedagogisk verksamhet i 
förskoleåldern. 
 
Remissvaret är antaget som Osby Arbetarekommuns egna vid möte 
121203 
 

Piteå 
                                                                 2012-11-27 
 
 
Programkommissionen 
Socialdemokraterna 
105 60 Stockholm 
 
 
Remissvar partiprogram. 
 
Piteå Socialdemokratiska Arbetarekommuns styrelse har studerat det förslag till 
partiprogram som utskickats på remiss. Programmet är välskrivet och ligger på en 
sådan ideologisk och principiell nivå som ett partiprogram ska ligga. Särskilt bra är 
tydligheten genom hela programmet över vår strävan att bygga ett samhälle där 
jämlikhet, jämställdhet, tillgång till delaktighet genom deltagande i arbetslivet, god 
start i livet samt trygghet i livets olika skiften är viktiga fundament. Vi kan därför 
begränsa oss till nedanstående synpunkter: 
 
Vi lever dessvärre ånyo i en tid då främlingsfientliga och rasistiska partier etableras i 
vårt land och i omvärlden. De hämtar sin näring i fördomar och okunskap men 
också i de brister i integrationspolitiken som gör att alltför många hamnar i ett långt 
utanförskap. Det politikområdet måste vårt parti i bred samverkan med andra 
demokratiska krafter skapa sig en tydlighet i. Det kan med goda skäl hävdas att det 
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redan ingår i många allmängiltiga skrivningar av i första stycket exemplifierade 
områden. Mot bakgrund av den senaste tidens uppmärksamhet som riktats mot det 
området, också med inslag av direkt skadlig propaganda förtjänar dock området egna 
rätt tydliga skrivningar. Vi föreslår att skrivningar införes om vårt partis syn på 
invandrings- och integrationspolitik. 
 
På sid 11 i sista stycket finns en mening som lyder ”Personer med utländsk 
bakgrund….. har oftare arbeten under sin utbildningsnivå….etc. Även om 
andemeningen med detta är korrekt så kan skrivningen leda fel, särskilt eftersom 
programmet i övrigt tydligt tar avstånd från över och underskap. Inga lagliga arbeten 
är ovärdiga eller sämre. Det sämsta för människor är att gå arbetslösa. Dock ska 
naturligtvis strävan i ett bra samhälle vara att människors utbildning ska nyttiggöras. 
Vi föreslår därför att skrivningen utbytes mot ”har oftare arbeten som inte 
överensstämmer med deras utbildning”. 
 
På sid 18 fjärde stycket första mening innehåller en redogörelse över bl a 
pensionsfonder ”som byggts upp för löntagarnas pengar”. Det ger enligt vår mening 
en större delaktighet om vi i stället byter ordet för mot med. För innebär ju att någon  
gör det  för andra medan ordet med anger det faktiska förhållandet att löntagarna i 
förhandlingar har avsatt dessa medel till sin egen framtid.  
 
Sid 47 nedersta stycke behandlar frågan om statschefens tillsättande. Vi delar 
skrivningarnas principiella inriktning. Vad vi diskuterat är ordena väljas av folket. Om 
en vald statschef ska ha enbart nuvarande konungs representativa uppgifter ( vilket vi 
förordar) förefaller ett sådant riksval onödigt dyrt. Dessutom kan ifrågasättas om 
röstdeltagandet i ett sådant val riskerar att bli lågt. Det kommer dessutom att kunna 
stimulera kandidaterna till politiska utspel vilket skulle kunna ge någon grad av 
legitimitet för politisk makt. Mot avskaffandet av monarkin anförs därutöver att det 
inte medför lägre kostnader än apanaget. Ett riksval av statschef blir ju relativt 
kostsamt. En framtida statschef med nuvarande uppgifter för statschefen kan med 
fördel väljas av riksdagen, vilket väl för övrigt redan görs av några andra demokratier. 
Vi föreslår att programkommissionen överväger en annan skrivning där t ex ordena 
av folket tas bort. 
 
För Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun 
 
 
Bengt Ek 
Ordförande       
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Skurup 
Vi har haft studiecirklar i våra grundorganisationer och många medlemmar har 
engagerat sig i diskussionsmaterialet för vårt nya partiprogram. Även remissversionen 
har engagerat och styrelsen uppmanade medlemmarna att lämna synpunkter inför 
gemensamt svar från Skurup. 
Detta brev är resultatet efter bearbetning vid arbetsdag i Arbetarekommunens 
styrelse den 1 december 2012 
 
Vi har många marginalanteckningar och anger i detta dokument endast några få 
exempel på hur vi uppfattar texten och vad vi ser som alternativa skrivningar. Trots 
alla marginalanteckningar förstår vi att det kan vara svårt att få in detaljer, men 
många är återkommande och kan diskuteras utifrån generella termer. Mycket är bra! 
Vi har dock valt att lägga mer energi på det som kan formuleras annorlunda.  
 
Det är glädjande att programmet uppfattas som ett socialistiskt och feministiskt 
program, liksom att konst, kultur och bildning kopplat till människan som en andligt 
och intellektuellt strävande varelse har getts utrymme. 
Dock finns en hel del som känns motsägelsefullt (och vi kan till viss del förstå det 
utifrån att hela medlemskåren ska känna sig hemma i formuleringarna), men det finns 
också en del som är obegripligt rent textmässigt. Ex s 17, stycke 3 är svårt att ta till 
sig – läste och resonerade länge innan vi ens förstod att det handlar om både teknisk 
sårbarhet och mänsklig sårbarhet. 
 Vi tillstyrker ett mer poetsikt uttryckssätt men detta till trots får inte texten tappa 
logisk innebörd. Stora delar av avsnittet med rubriken Marknad och kapitalism (s 12-
14) är motsägelsefullt ur vårt sätt att läsa texten. 
 
Vi anser att förslaget fokuserar för mycket på individen. Socialdemokratin är en 
kollektiv rörelse; staten är vi! Vi är heller inte riktigt bekväma i att vårt parti förvaltar 
begrepp som ex utanförskap, beskriv vad det är istället – social fattigdom.  
 
Det finns också inneboende motsättningar om vi skriver att vi ska ”underlätta för 
människor att bilda och driva företag” (s 10 rad 9-10) eller ge människor möjlighet att förverkliga 

idéer genom att starta egna företag(s 13 rad 15-16) när vi samtidigt i vår vision skriver om 
människans relation till naturen och till andra arter på jorden, om ömsesidigt beroende, om hänsyn 

och respekt.  Inte är alla företag till nytta för samhället? Visst finns det många företag 
som enbart är till gagn för företagaren själv? (Detta ska kopplas till det som skrivs på 
s 15 stycke 2, 3 – vi måste koppla ihop programmets olika delar). Vi lämnar inget 
förslag – en sådan tanke kräver mer – men principiellt bör vi formulera en hållning 
för detta komplexa ”mantra” som vi i olika sammanhang rabblar upp vanemässigt. 
Det känns orimligt att säga att vi ska gynna företag och företagande i alla lägen när vi 
samtidigt behöver dra ner på vår konsumtion för en hållbar värld.  
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Vi skulle önska modigare – kalla det skarpare – formuleringar som skrivs en gång -
inte upprepas flera gånger och därmed urvattnas.  Ex s 5 rad 6: ”Med detta program 
vill vi visa att vi tillsammans kan göra något mycket bättre”. Jag hade hellre valt att 
formulera såhär: ”Tillsammans kan (eller rentav ska) vi göra samhället bättre”.  (Det 
står ju en gång – som jag uppfattar tydligare - på s 4 rad 17 – varför då upprepa men 
mer tandlöst på s 5 rad 6?). För vad menar vi med visa i det här sammanhanget?  
Det finns formuleringar i texten som hade vunnit på radikalare skrivningar: ex s 6 rad 
20-23 där vi hade kunnat trycka på att det inte handlar om kvinnor och män utan alla 
samt att det i grund och botten handlar om rätten att vara tillsammans. Ex på 
omskrivning av texten på dessa rader: ”Detta mål kan vara nås när alla folk är fria att 
själva bestämma över sin framtid och när alla människor har rätt att vara tillsammans 
och på lika villkor påverka samhällets utveckling”.  
 
Generellt är vi också motståndare till ett ständigt upprepande av ordet 
”medborgare”. Det är väl människor vi menar? Då känns det mer inkluderande att 
använda människor och ”bara” använda medborgare när det finns en faktisk 
betydelse. Jag vet att det finns många uppfattningar inom hela vänstern kring 
begreppet medborgare (där vissa hävdar att det från början är en borgerlig 
konstruktion för att hierarkisera samhället medan andra förfäras över det 
nationalstatstänkande som begreppet kan frambringa osv – listan kan göras längre), 
och vi menar i det här sammanhanget att det finns många som levt och tjänat landet 
utan att vara medborgare, för att inte tala om alla papperslösa eller asylsökande som 
finns här, där vi som parti gemensamt med andra organisationer inom 
arbetarrörelsen strider för deras rätt till vård etc. Varför skriva om medborgare och 
individer när vi istället kunde formulera att ”Människor ska kunna påverka 
samhällsutvecklingen i stort och i vardagen”? (s 7 rad 19-20). 
 
Den här skriften är en analys av de problem samhällets kommer att ställas inför och 
en vision över hur Socialdemokraterna vill lösa problemen på övergripande sätt. 
Ibland är det tyvärr motsägelsefullt och konkretiseringsnivån är för låg för att detta 
skall vara ett dokument som vi vinner valet med. Ett exempel: 24,4% av väljarkåren 
kommer att vara över 65 år. Var i programmet tas hänsyn till behoven från denna 
grupp? Det talas allmänt om diskriminering men inte ett ord om den specifika 
åldersdiskrimineringen, som bland annat består av att pensioner beskattas hårdare än 
lön. Tvärtom står det på sidan 34 att det krävs full sysselsättning för att vi skall klara 
de demografiska problemen. Vad betyder detta? Skall vi fortsätta att se mellan 
fingrarna när massor av särskilda boenden läggs ner? Det finns många fler områden 
där skriften inte går tillräckligt långt på djupet. 
 
Vi tror också att vi med små förändringar kan ge programmet ett mer positivt anslag 
genom mindre justeringar av hur vi formulerar det vi skriver. Ex s 7 rad 6: ”Om 
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frihet att tillsammans med andra forma framtiden” skulle kunna skrivas ”I frihet få 
forma framtiden tillsammans med andra”. Jag förstår den retoriska poängen, men 
detta är inget tal – det uppfattas inte lika tydligt när det läses som när det talas. 
 
På en del ställen är skrivningarna väldigt ”svart-vita” och vi saknar alternativ som vi 
ändå uppfattar att vi är överens om (borde alltså inte var kontroversiella i den 
meningen). Ex s 10 rad 9-10 står inget om kooperativa alternativ – när mycket av den 
övriga textmassan trots allt har en marxistisk utgångspunkt. Inte heller solidarisk 
lönepolitik som ett medel för att nå våra mål står nämnt och utgör i sig ett viktigt 
delmål för vår tid, för att arbetet ska vara ”grunden för all välfärd och att folkets vilja till 
arbete är nationens viktigaste tillgång”.(s 10 under Arbetets värde). 
Långa avsnitt har vi mycket marginalanteckningar – alltifrån glömda ändelser på ord 
till svårtolkade ordföljder eller motsägelsefulla meningar (ex s 4-9). Andra avsnitt har 
vi inte en enda marginalanteckning (ex s 26-28). Kan det möjligen bero på mängden 
skribenter? Vi tror att det hade funnits en poäng att låta en person skriva om texten 
för att minimera detta.  
 
Ordet ”att” används flitigt både som infinitivmärke och i andra grammatiska 
sammanhang. Vi är medvetna om att det är en smaksak, men det gör också innehållet 
mer distanserat än nödvändigt. Distanserat i den meningen att det kan upplevas som 
om vi skriver om viktiga frågor snarare än att vi skriver med avsikt att förändra viktiga 
frågor. Några exempel på formuleringar där att används: att människan är en 
samhällelig varelse, att ta parti för den som har mindre makt, att vi varit övertygade 
om hållfastheten i våra idéer osv. 
 
Konkret tycker vi alltså: 

• Se över det som kan uppfattas som motsägelsefullt 

• Modigare formuleringar 

• Upprepa inte  

• Byt ut medborgare till människor 

• Positivare anslag - formulera om ”så att det inte upplevs som Palme-filmen” 
–” dvs det-var-på-den-tiden-socialdemokratin-kunde-förändra” känsla. 

• En skribent 

• Mindre individ och mer kollektiv  

• Lyft in pensionärerna 

• Framåtsyftande formuleringar hellre än konstateranden 

/styrelsen för Skurups Arbetarekommun gm ordförande 
  Maria Nyman Stjärnskog 
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Smedjebacken 

Remissvar Partiprogram 

Smedjebackens arbetarekommun överlämnar här våra synpunkter på det förslag till 
nytt partiprogram som programkommissionen har skickat ut.  
 
Vi tycker i all väsentlighet att de politiska ställningstagandena i förslaget är bra och 
vill däri framföra vårt beröm till programkommissionen.  
 

Formen är viktig – Korta ned! 
Ett partiprogram ska enligt vår mening beskriva de fundamentala ideologiska grunder 
som vårt parti vilar på. Vid läsning av partiprogrammet ska man få en bild av hur vi 
socialdemokrater ser på världen och vad vill göra för att förbättra den. Vi har vid 
sidan av partiprogrammet politiska riktlinjer, valmanifest och fler andra dokument 
som mer konkret beskriver vår aktuella politik. Partiprogrammet ska behandla det 
långa perspektivet, vår eviga strävan.  
 
Vid läsning av det förslag som skickats ut så tycker vi inte att det uppfyller våra 
förväntningar om en lättillgänglig beskrivning av våra grundläggande ståndpunkter. 
Förslaget är allt för omfattande rent textmässigt! 
 
För att det ska läsas och inte bara vara en hyllvärmare behöver det kortas ner, gärna 
till en tiondel av det som nu är föreslagit.  
 
Vi ser inte heller att det skulle vara några stora innehållsmässiga förluster i att korta 
ned det. Många delar av programmet är upprepningar och omskrivningar av sådant 
som sagts tidigare i samma dokument. Det finns även många delar som är 
beskrivande och resonerade som med fördel skulle kunna kortas och bli konkreta. 
Det gäller inte minst det som står under rubrikerna världen av idag och vår politik. 

Exempel på förkortning 
Det inledande förordet skulle utan att något väsentligt av vår politik försvinner kunna 
förkortas från en dryg sida till följande: 

Samhället går att förändra. Den viktigaste lärdomen av 
socialdemokratins historia är just detta: Tillsammans kan vi göra 
samhället bättre. 
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Vi menar att demokratin står över alla andra maktanspråk. Därför 
anser vi också att demokratin har företräde före marknaden. 

 

Ta bort självklarheter 
I programmet finns en del självklarheter som bör tas bort för att minska textmassan.  
Sidan 39: 

Undervisningens kvalitet beror också av skolans 

arbetsmiljö och av en arbetsorganisation och personalledning som tar tillvara lärares 

kompetens och kunnande. 

Sidan 6: 
När andra arter utplånas genom mänsklig påverkan försvinner också både mångfald och 

rikedom. 

Teknokratiska beskrivningar 
Partiprogramsförslaget innehåller även flera avsnitt som är mer tekniska och 
akademiska än politiska. Vi tycker inte att sådana utvikningar behöver vara med i 
partiprogrammet. Som exempel kan nämnas skrivningen på sidan 12: 

En modern, tekniskt avancerad produktion bygger med nödvändighet på stora 

insatser av kapital. För att resurser till sådana kapitalsatsningar ska uppstå, måste 

produktionen ge en viss avkastning, det vill säga vinst. I en mycket snäv ekonomisk 

definition av begreppet kapitalism avses bara denna kapitalackumulation. 

 

Stycken vi vill lyfta fram i positiv mening 
Vi har valt ut vissa stycken som vi tycker på ett bra sätt beskriver vår politik och som 
vi därför tycker är viktiga att behålla i partiprogrammet. 
 
På sidan 14 beskrivs en grundsats för socialdemokratin som är oerhört central för vår 
politik:  

Marknaden är således bara en del av det blandekonomiska system socialdemokratin 

förordar. Marknaden kan bara möta sådana behov och önskemål som kan uttryckas i 

tillräckligt stark efterfrågan. Sådana nyttigheter som utgör sociala rättigheter, det vill 

säga nyttigheter som ska tillkomma alla oberoende av inkomst, måste undandras 

marknadens fördelningsprinciper och fördelas efter andra principer. Dit hör vård, 

skola och omsorg. Dit hör rättsväsendet. Dit hör kulturen. Dit hör bostadssektorn i 

den utsträckning som krävs för att säkerställa allas rätt till en god bostad. Dit hör en 

politik som säkerställer kommunikationer och social infrastruktur över hela landet. 

 
Det är viktigt att lyfta fram kopplingen mellan solidaritet och egennytta så som görs 
på sidan 20: 
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Socialdemokratin har genom sina reformer velat bygga ett samhälle 

där solidariteten förenas med egennyttan, så att det ska vara enkelt för människor att 

agera solidariskt med andra, och på så sätt medverka till en rimligare tillvaro. 

Miljöaspekterna formuleras på ett bra sätt på sidan 23: 
Dagens generationer har inte rätt att för sin egen välfärd utarma de naturtillgångar och den 

fysiska livsmiljö som är basen också för kommande generationers liv. 

Stycket som berör FNs behov av reformation är bra på sidan 25: 
Hela FN-systemet måste reformeras. Siktet måste vara inställt på att skapa en 

demokratiskt uppbyggd, global beslutsorganisation som återspeglar förhållandena i 

dagens värld och inte de förhållanden som rådde efter andra världskriget. FN och 

FN-stadgan måste bli styrande för allt användande av militärt våld i internationella 

och nationella konflikter. Detta ska i möjligaste mån ske under FN:s eget kommando. 

Frihandel är en viktig del av vårt internationella engagemang. Styckena på sidan 28 är 
välformulerade och precisa: 

Hållbar utveckling förutsätter i både fattiga och rika länder säkra arbetsmiljöer, 

rimliga arbetstider och hushållning med naturtillgångar. Internationella regler om 

miljö och arbetsliv är ett stöd för de fattiga länder som själva kan ha svårt att hävda 

sådana krav mot utländska investerare. I utbyte mot dessa socialklausuler måste de 

rika länderna riva sina egna handelshinder mot de fattiga. 

Frihandelsavtalen måste vidgas till att omfatta alla typer av produkter, inte bara den 

typ av industrivaror där tillverkningen domineras av de rika länderna. En sådan 

utvidgning av frihandeln kräver reformering av jordbrukspolitiken i industriländerna. 

Energiomställning är en viktig del i den gröna-socialdemokratiska politiken vi vill 
därför lyfta fram stycket på sidan 29: 

Vårt energisystem måste ställas om. Miljövänlig och förnybar energi måste ersätta 

såväl de fossila bränslena som kärnkraften. Dessa olika mål förutsätter både 

satsningar på att utveckla alternativa energislag och satsningar på mer effektiva 

metoder att använda energi, för att minska den totala förbrukningen. Mer energisnåla 

produktionsprocesser måste utvecklas liksom mer energieffektiv uppvärmning av 

lokaler och bostäder. 

Den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken ska självklart styras mot att 
konkurrera med kunskap i stället för låga löner. Det är viktigt att vi kan följa upp den 
ståndpunkten med konkret politik. Den politik vi går till val på måste handla om 
satsningar på utbildning och kunskapsutveckling, inte på sänkta momssatser och 
skatteavdrag. Därför tycker vi om formuleringen på sidan 35: 

I den hårdnande internationella konkurrensen kan Sverige inte hävda sig med låga 

löner, lägre kompetens och gårdagens teknik. Våra möjligheter är istället att 

konkurrera med kunskap. Vår utmaning är att ständigt förbättra oss, stärka våra 

kunskaper och ligga längst fram i utvecklingen av nya affärsidéer, produktionssystem, 

produkter och tjänster. 

Det kräver stora satsningar på utbildning och forskning, kompetensutveckling i 

arbetslivet och en aktiv arbetsmarknadspolitik, som ger den enskilde stöd inte bara i 
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sökandet efter nytt arbete utan också i utvecklingen av den egna kompetens och 

kunskapen. 

Det är lite oklart vad programkommissionen tycker om det fria skolvalet. Vi vill 
betona det som står på sidan 40: 

Sammanhållna skolor, där barn från olika miljöer och med olika 

bakgrund möts i gemensamt arbete, motverkar segregationen. 

Vård, skola och omsorg är viktiga frågor som behöver både finansieras och 
organiseras gemensamt i samhället. Vi ställer oss därför bakom formuleringen på 
sidan 43: 

Socialförsäkringarna och de sociala tjänsterna som vård, skola och omsorg får inte 

reduceras till varor på en marknad, där samhällets uppgift enbart blir att fördela 

skattepengar för den enskildes inköp. 

Den generella välfärden förutsätter ett ansvar hos medborgarna inte bara för de egna 

förmånerna, utan också för alla andras rättigheter. De måste därför utformas så att 

detta gemensamma ansvar är möjligt att utöva. De kundvalsmodeller som gör sociala 

nyttigheter som skola, vård och omsorg just till varor på en tjänstemarknad försvårar 

ett solidariskt ansvarstagande. Marknadens och konkurrensens principer ska inte 

prägla den offentliga verksamheten. Demokratins principer, öppenhet och tydliga 

ansvarsförhållanden ska gälla. 

Och på sidan 47: 
De politiskt beslutande församlingarna i kommuner och landsting ska ha frihet att 

för de skattefinansierade verksamheterna omsorg välja de driftsformer, som de anser 

stämma bäst med de redovisade politiska målen. De ska således ha rätt att bestämma 

om de ska driva verksamheten i egen regi eller överlåta driftsansvaret till externa 

utförare. De ska ha möjlighet att rikta upphandlingen enbart till non-profitföretag 

eller ideella organisationer. 

 

Oavsett i vilken form skattefinansierad verksamhet drivs ska medborgarna ha 

möjlighet att granska den och utkräva politiskt ansvar. Tack vare den svenska 

offentlighetsprincipen har missförhållanden inom den offentliga välfärden upptäckts 

och debatterats. Motsvarande krav på öppenhet och insyn ska ställas på de privata 

aktörer som verkar inom den skattefinansierade välfärden. 
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Konkreta förslag på förändringar  
 
På sidan 40 står att ”Minst hälften av en årskull bör gå vidare till 
högskoleutbildning.”. Vi anser inte att det finns någon anledning att ha med ett 
sådant fast procentmål i partiprogrammet. Det viktiga måste vara att de som vill ska 
få tillgång till högskoleutbildning. Högskolan behöver också tillgodose de krav som 
arbetsmarknaden har på kompetent arbetskraft.  
 
Sidan 7 stycke 6  
Vår åsikt är att vi inte bara kan överlämna till dem som är valda att fatta besluten. 
Det krävs (som det står på sidan 46) att: 

den representativa demokratin bäras upp av en öppen debatt och 
levande delaktighet bland medborgarna själva. 

 
Meningen om Kina på sidan 16 bör omformuleras till: 

… är det ett allvarligt hot mot friheten och demokratin att 
statskapitalistiska länder utan respekt för de mänskliga rättigheterna, 
såsom Kina, spelar en central roll i den globala ekonomin. 

 
Komplettera meningen på sidan 24 enligt följande: 

Socialdemokratin vägrar acceptera att någon makt på grund av 
politiska, religiösa eller ekonomiska intressen kränker de mänskliga 
rättigheterna. 

 
På sidan 25 vill vi ha en tydligare markering om de mänskliga rättigheternas 
särställning. Stycket om staters suveränitet bör inleddas enligt följande: 

Enskilda människors rätt till liv i frihet och säkerhet måste alltid sättas 
främst och försvaras. Respekten för de mänskliga rättigheterna är 
överordnade staters rätt till suveränitet.  

 
 

Sollentuna 
 
 
Yttrande över förslag till partiprogram  
Socialdemokraterna i Sollentuna vill härmed överlämna följande yttrande över förslag till 
nytt partiprogram. Yttrandet har fastställts av Sollentuna arbetarekommuns 
medlemsmöte den 26 november 2012.  
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Ett partiprogram är vårt partis främsta styrdokument. Det är inte bra att remisstiden är 
så kort som den är. Det har försvårat för oss att behandla förslaget på det sätt som vi 
önskat. En kort remisstid gör att folkrörelsearbetet kommer på undantag.  
 
Övergripande synpunkter  
 
Förslaget till nytt partiprogram är i stort ett bra förslag som innebär en tydlig anpassning 
till den tid vi lever i dag. Dagens stora utmaningar finns med och beskrivs på ett rimligt 
sätt. Vi uppskattar att förslaget innehåller en tydligare samhällskritik än det nu gällande 
programmet.  
 
Sollentuna arbetarekommun anser dock att programmet skulle vinna på att ytterligare 
kortas och skrivas något rakare. Vi föreslår också att en sammanfattande del läggs till i 
början av programmet, i stenstil, på liknande sätt som funnits äldre partiprogram. Då 
framträder ett tydligare prioriterat program för hur vårt parti vill att samhället ska 
utvecklas.  
 
Sollentuna arbetarekommun anser att programmet ytterligare bör ges ett framtidsinriktat 
angreppsätt i dag beskrivs möjligen i för stor omfattning dagens problem, ett ökat fokus 
bör ges på inriktningen mot framtiden.  
 
Förslag och synpunkter på innehållet i programförslaget  
I förslaget slås fast att ”Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska 
socialismens mål”. Det är bra att det slås fast. Vi har också konstaterat att detta är den enda 
gången som ordet socialism nämns i programmet. Den svenska Socialdemokratins 
ideologiska grund vilar på socialistisk grund, detta borde framgå även i detta 
partiprogram.  
 
Miljö- och klimatfrågorna är en av de stora framtidsutmaningarna i Sverige och globalt. 
Detta område bör därför ges större genomgående genomslag i programmet och 
skrivningarna bör också vara skarpare och mer långtgående än vad som finns i förslaget.  
I dagens samhälle växer klyftorna mellan människor allt mer. Förslaget till partiprogram 
bör bli ännu tydligare på att klassklyftorna ska bekämpas och att det är en förutsättning 
för ett rättvist, tryggt och solidariskt samhälle. Även skrivningarna kring jämställdhet bör 
skärpas upp.  
 
Ett annat grundläggande område där vi vill se tydligare formuleringar i programmet är 
kring att Socialdemokratin tror att samhället förändras på bästa sätt genom politiska 
beslut av medborgarnas valda företrädare och inte av experter och av marknadskrafterna. 
 

Sotenäs 
 
 
Synpunkter från Sotenäs arbetarekommun, distrikt Bohuslän, på förslaget till nytt 
partiprogram. 
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På ett medlemsmöte den 27 november diskuterade vi programmet och på nästa  
medlemsmöte den 10 december godkände medlemmarna förslagen till ändringar. 
 
Rent allmänt tycker vi att programmet behöver stramas upp och kortas. Lämpligen 
börjar varje avsnitt med nuläget. Stycke två, vart vill vi komma och stycke tre, hur tar 
vi oss dit. 
 
Miljö och klimatfrågorna har fått för lite plats. 
 
Vi saknar en strategi för det statliga ägandet inom området infrastruktur. 
Socialdemokraterna ska aktivt utöva sitt ägande i de statliga bolagen. 
 
Speciella synpunkter: Monarkins avskaffande bör finnas med under demokrati, senast 
sid 8. 
 
Sid 12: Näst sista stycket, första meningen ersätts med: ”Socialdemokratin anser att 
politiken ska vara överordnad marknadsekonomin och bygga motkrafter.....” 
 
Sid 18: Det bör stå något om den stora expansionen som följt med den finansiells 
sektorns väldiga expansion. Speciellt bör problemet med bristande kontroll över 
”skuggbankerna” uppmärksammas. 
 
Sid 21,22: Det bör lyftas fram att skatten på kapitalinkomster bara är 25% medan 
skatten på lönearbete är 40%. Rika människor blir ännu rikare genom att ha sin 
verksamhet i ett aktiebolag, inte ta ut lön (som skulle beskattas rätt ordentligt) utan ta 
ut vinst (aktieutdelning). På detta är det bara 25% skatt. Vad man gör åt det är 
svårare att säga. 
 
Sid 27: Sista stycket. Fel att välja ut WTO som en internationell organisation som ska 
främja ekonomisk tillväxt och social rättvisa. Stryk stycket. Annars utveckla och ta 
med de andra stora aktörerna IMF, OECD, G8 etc och alla FN-organ. 
 
Sid 29: Skriv om näst sista stycket. Så här kanske. ”Det behövs en kraftfull 
omställning av vårt energisystem. Detta kan genom en strategisk miljö-och 
näringspolitik påskynda förändringen i en grön riktning. Det behövs mer kunskap 
men också vilja att göra detta.” 
 
Sid 30-32: Analysen av EU är dålig. Avsnittet bör inledas med att konstatera att före 
EU-inträdet och innan globaliseringen kom igång på riktigt, så kunde Sverige på egen 
hand föra en politik för full sysselsättning. Då fanns valutareglering, vilket för 
svenska regeringen innebar en större frihet att själv sätta skatter och avgifter. 
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Efter EU-inträdet har Sverige inte riktigt samma möjligheter. En kraftfull 
välfärdspolitik och politik för full(are) sysselsättning skulle kunna föras inom ramen 
för EU. Därför bör inte S, så kategoriskt, motsätta sig en utveckling av EU i federativ 
riktning, utan istället ha ett starkare samarbete med europeiska systerpartier för att få 
EU att röra sig i rätt riktning. 
 
Sid 36: Fjärde stycket, fjärde raden nerifrån. Meningen ”Sjukförsäkringen ger 
människor råd att sköta sin hälsa...” är missvisande. Skriv istället. ”En ordentligt 
utbyggd och tillgänglig offentligt finansierad vård ger möjlighet att bota sjukdomar. 
En generös sjukförsäkring, där alla får skydd mot inkomstbortfall, ger möjlighet att 
stanna hemma vid sjukdom och därmed hindra framtida utslagning i arbetslivet. En 
kronisk svår sjukdom ska inte innebära ekonomiska problem utan samhället bör 
solidariskt hjälpa de drabbade genom väl uformade system.” 
 
Sid 37: Näst nedersta stycket. Det bör stå i första meningen ”Detta övergripande 
krav på totalt fler arbetade timmar....”  
 
Sid 40: Efter stycke 2 som slutar arbete motverkar segregationen. Förslag till 
fortsättning: ”Den segregerade skolmiljön är också en av orsakerna till de försämrade 
resultaten för de svenska eleverna. En sammanhållen skola leder på nationell nivå till 
ett totalt sett bättre studieresultat. Det fria valet måste därför organiseras på ett 
sådant sätt att det inte bidrar till skolmiljöer där de resursstarka eleverna lämnar vissa 
skolor och lämnar de resurssvaga kvar. En förutsättning för att kunna lyckas med 
detta är att den fria etableringstätten avskaffas och kommunerna har beslutanderätt 
över etableringarna.” 
 
Sid 38-43: Kunskap och kultur, är dåligt och behöver skrivas om. 
 
Sid 40, stycke 4, sista raden: Skriv bara ”Detsamma ska gälla förskolan”. Ta bort 
långsiktigt. 
 
Sid 44: Stycke 2. Sista meningen. Skriv: ”Den offentligt finansierade vården ska inte 
subventionera privata försäkringslösningar genom att t.ex sådana patienter vårdas på 
allmänna sjukhus”. 
 
Sid 45: Fjärde stycket. Mer konkret att A-kassan ska ge 80% av inkomstbortfallet.  
 
Sid 47: stycke 4. Förslag till ny skrivning: ”De skattefinansierade verksamheterna, 
skola, vård och omsorg ska i huvudsak drivas i offentlig regi. De politiskt beslutande 
församlingarna skall dock i viss utsträckning kunna överlåta driftsansvaret till externa 
utförare. Det skall då vara möjligt att rikta upphandlingarna till non-profitföretag 
eller ideella organisationer". 
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Enligt uppdrag Birgitta Albertsson ordförande Sotenäs Arbetarekommun 
 

Storuman 
Här kommer några synpunkter från Storumans Arbetarekommun på  

partiprogrammet. 

 

sid 11, femte stycke så tycker vi att det ska vara en tydligare  

skrivning om jämställdhet. När vi pratar om ett jämställt samhälle  

måste vi även prata om normer, värderingar, attityder, könsmönster och  

könsstrukturer. 

Ett jämställt samhälle ger ett hållbart samhället. 

 

Vi saknar även skrivning om folkhälsan. När vi pratar om ett hållbart  

samhälle måste vi även ha med folkhälsan. En frisk befolkning är en  

tillväxtfaktor. 

 

I övrigt så ställer vi oss bakom remissen. 
 

Sundsvall 
 
 
Socialdemokraterna i Sundsvall tycker i grunden att förslaget till nytt 
partiprogram för Socialdemokraterna är väldigt bra. Vi vill dock föra 
fram några synpunkter, dels språkliga förändringar, men också några 
innehållsmässiga synpunkter.  
 
Om vi börjar med de redaktionella synpunkterna, 
 

- På sidan 8, fjärde stycket tycker vi ordet ”dogmatisk” borde 
bytas ut mot ett mer begripligt och enkelt ord.  

- På sidan 9 bör fjärde stycket skrivas om. Det är väldigt 
komplicerat och otydligt.  

- På sidan 11 bör meningen där vi fastslår vara ett feministiskt 
parti lyftas fram 

- På sidan 13 bör två meningar förändras så ordet för blir till 
(andra stycket, ”…ett sämre produktionsresultat med mindre 
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resurser till välfärden” och fjärde stycket, ”Marknaden behövs 
till den effektiva produktion…” 

- På sidan 21 bör ordet incitamentssamhälle bytas ut mot ett mer 
begripligt ord 

- På sidan 34 i sjätte stycket bör ordet ”utsorteringsmekanismer” 
bytas ut mot ett annat ord 

 
Våra redaktionella förändringar föreslår vi med grund att vi tycker att 
vårt partiprogram ska vara lättläst och enkelt för både medlemmar, 
sympatisörer och andra intresserade att ta del av.  
 
 
 
Våra synpunkter av mer politisk karaktär är följande, 
 

- På sidan 31 vill vi byta ut flyktingpolitik till asylpolitik.  
(Detta då Sverige (eller EU) inte har någon möjlighet att driva en 
oberoende flyktingpolitik då en flyktingförklaring regleras av 
Genevekonventionen och gäller då alla länder som skrivit på avtalet. 
  
Om man istället använder ordet Asylpolitik ger det, förutom en mer 
korrekt beskrivning, en större vidd i begreppet. Som flykting räknas 
enligt 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning 
(Flyktingkonventionen) "en person som har befogad rädsla av 
förföljelse på grund av hans/hennes ras, nationalitet, religiös eller 
politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller 
annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp" och som befinner sig på 
flykt från sitt hemland. När det då gäller exempelvis miljökatastrofer 
kan Sverige som mottagarland bevilja asyl inom ramen för 
vår nationell lagstiftning.) 
 

- På sidan 34 står det om FNs Barnkonvention. Vi vill förtydliga 
att Barnkonventionen borde göras till svensk lag.  

- På sidan 37 står det om heltidstjänster. Vi vill tillföra att en 
lagstiftning om rätten till heltid bör införas.  

- På sidan 37 står det också om inflytande över arbetstid, den 
texten vill vi ska förstärkas och tydliggöras vad det inflytande 
innebär.  
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- På sidan 39 står det om lärande. Vi vill i samband med 
tydliggöra att det förutsätter grundtrygghet för eleverna om 
lärandeprocessen ska fungera. Vi vill också i texten betona att 
det inte är bra med betyg i för tidiga åldrar.  

- På sidan 40 vill vi tydliggöra att det i Socialdemokraternas 
Sverige finns möjlighet till flera chanser inom 
utbildningsväsendet.  

- På sidan 41 vill vi gärna att avgiftsfri entré till statliga muséer 
tas med.  

- På sidan 48 vill vi betona att lokaler för föreningsliv och 
folkbildning även ska vara av god tillgänglighet 

 
 
 
Sundsvalls Arbetarekommuns Styrelse 

12 december 2012 

 
 
 

Söderköping 
Programkommissionen 

Socialdemokraterna 
 

Yttrande över förslag till partiprogram 

Söderköpings arbetarekommun har tagit del av programkommissionens förslag till 
nytt partiprogram, och har vi ett antal träffar där medlemmarna inbjudits diskuterat 
innehållet. Vi vill efter detta överlämna följande synpunkter: 
  

• Programmets språkdräkt känns akademisk och inte i takt med tiden. För en 
hel del medlemmar var programmet inte möjligt att ta till sig, men anledning 
av detta. Programmet saknade delvis en röd tråd, och varierande stilformer 
som bildspråk, saklig prosa och en stilistisk prosa som närmade sig ett 
ideologiskt anförande, gjorde det inte lättare. En genomarbetning av förslaget 
i syfte att renodla, förtydliga och förenkla språkmässigt är en god idé. 
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• Programmet utgår i stora delar från en grund som baseras på en förlegad syn 
på klassindelning och ägnar stora delar av programmet åt att beskriva 
historiska skeenden och ställningstaganden. Mer av utrymme skulle ägnas åt 
Socialdemokraternas framtidsbild, och vår bild av det starka samhället.  
 

• Ett exempel på en otydlig framtidsbild är kapitlet om utbildning, där en stor 
del av textmassan åtgår till olika typer av segregerande omständigheter i 
skolan och en problemanalys, men allt för lite åt vad vi Socialdemokrater ser 
att skolan ska ha för uppgift och vår målbild. Samhället förändras i en 
omvälvande takt, och skolan ägnar sig mycket åt att lära ut summativa 
kunskaper i många ämnen, och på detta är också det svenska skolsystemet 
byggt. I en Socialdemokratisk syn på skolan så bör kreativitet, 
problemslösningsförmåga, samarbetsförmåga, demokratiska kärnvärden, osv, 
få en central plats – och det är en målbild som ligger långt mycket längre bort 
än en mandatperiod. 
 

• Vi saknar en tydligare målbild på hur Socialdemokratin ser på den äldre 
människan, och möjligheten att leva ett värdigt och rikt liv. Detta ställer 
andra krav på samhället, än för det ser ut för en människa mitt i yrkeslivet. 

 
Med vänlig hälsning 
Socialdemokraterna Söderköping 
 
 
Lottie Fallman  0736-50 20 22 
Arbetarekommunens ordförande  lottie.fallman@telia.com 
 

Södertälje 
Södertälje Arbetarekommun 
 

Remissvar till programkommissionens 
remissförslag till nytt partiprogram 

 

Övergripande 
Socialdemokraterna i Södertälje tillstyrker i huvudsak förslaget till nytt partiprogam. 
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Socialdemokraterna i Södertälje vill se en formulering om att vi självklart ställer oss 
positiva till att vårt land ska ta ett solidariskt ansvar för människor som tvingas på 
flykt, men att flyktingmottagandet måste vara ett solidariskt åtagande för hela landet 
och inte för ett fåtal urbana stadsdelar. 
 

Avsnittsspecifikt 
 
Förord – Ett program för förändring 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Vår vision 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Våra värderingar – demokrati 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Våra värderingar – frihet, jämlikhet och solidaritet 
Följande mening blir ologisk ”Så länge hälsan, barnets livsmöjligheter eller risken att 
bli arbetslös inte fördelar sig helt slumpmässigt i befolkningen, så är det inte 
människans fria vilja som bestämmer.” 
 
Om människans fria vilja skulle bestämma skulle en fördelning inte vara slumpmässig 
– då skulle den vara ett aggregerat resultat av människans fria vilja. Föreslår istället 
följande formulering:  
 
”Så länge hälsan, barnets livsmöjligheter eller risken att bli arbetslös påverkas av 
bakgrundsfaktorer som borde ha varit ovidkommande så är den enskilde människans 
frihet att forma sitt liv satt ur spel.” 
 
Våra värderingar - Arbetets värde 
Saknar formulering om fördelning av det värde som arbetet skapar. 
 
Vår samhällssyn – Maktstrukturer 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Vår samhällssyn – Marknad och kapitalism 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Vår samhällssyn – Produktion, reproduktion och natur 
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Följande mening behöver formuleras om: ”När reproduktionen omorganiserades 
från att i 
första hand ha varit en fråga för hustrun/modern och hemmet till att bli något som 
sköttes offentligt och på arbetsmarknaden, innebar det också att helt nya möjligheter 
öppnades för kvinnor till individuell frihet.” 
 
I programmet är definitionen av reproduktion bredare än bara vad som sköts 
offentligt och på arbetsmarknaden. Till exempel familjeliv och rekreation. Föreslår 
istället följande formulering: 
 
”När samhället omorganiserades så att arbetsmarknaden och det offentliga tog ett 
vidgat delansvar för det som definieras som reproduktionen blev hustun/moderns 
roll friare och nya vägar öppnades för kvinnans individuella frihet. När samhällets 
krav och förväntningar på maken/faderns roll förändrades och förändras stärks 
kvinnans frihet ytterligare.” 
 
Världen av idag – Vår tids stora utmaningar – och lösningar 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Världen av idag – Den nya produktionsordningen 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Världen av idag – Människan och det omgivande samhället 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Världen av idag – Den nya ojämlikheten 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Världen av idag – Klimatförändringarna 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Världen av idag – Rörelse för förändring 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Vår politik – Alla människors frihet, hela världens fred 
I sista stycket bör man tydliggöra ett generellt behov av att stärka kvinnans ställning 
som sträcker sig bortom de tre exempel som lyfts fram. 
 
Vår politik – Globalisering och rättvisa 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Vår politik – Hushållning och hållbar utveckling 
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Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Vår politik – Ett socialt och demokratiskt Europa 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Vår politik – Militär alliansfrihet och aktiv utrikespolitik 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Vår politik – Frihet och jämlikhet 
Formuleringen ”Det könsrelaterade våldet ska bekämpas” bör ändras till ”Det 
patriarkala våld som drabbar många kvinnor ska bekämpas. Särskilt allvarligt är att 
även barn alltför ofta är inblandade antingen som vittnen eller offer.” 
 
Vår politik – Arbetet och tillväxt 
Inga ändringsförslag eller kommentarer. 
 
Vår politik – Kunskap och kultur 
Saknar ett stycke om högskolans betydelse för individuell utveckling samt 
kompetensförsörjning för arbetsmarknaden och näringslivet. Bra skrivningar om 
grundskolan, gymnasieskolan, förskolan, vuxenutbildningen samt den del av 
högskolan som handlar om forskning. Vi måste ha något stycke som formulerar en 
modern högskolepolitik med bredare ambitioner än enbart forskning. 
 
Önskar skrivning om att stora gemensamma arrangemang (exempelvis OS, Schlager-
EM) ska sändas i kanaler som hela folket har tillgång till. 
 
Vår politik – Välfärd och trygghet 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Vår politik – Demokrati och politiskt ansvar 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 
Vår politik – Tillit och gemenskap 
Inga ändringsförslag eller kommentarer 
 

Upplands Väsby 
SOCIALDEMOKRATERNA  REMISSSVAR 
Upplands Väsby 
194 78 Upplands Väsby   utskriftsdatum 
    20121212 
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Remissvar på programkommissionens förslag till Partiprogram för 
Socialdemokraterna. 
 
Upplands Väsby arbetarekommun vill inledningsvis framhålla att 
partiprogrammet i det allra väsentligaste är bra. Det vi som allmän synpunkt vill 
framföra är att programmets klimat- och miljöavsnitt skulle tjäna på att utvecklas 
och placeras längre fram i programmet, redan som inledning under rubriken våra 
stora utmaningar.   
 
Arbetarekommunen anser också att utbildningsfrågorna måste lyftas fram på ett 
tydligare och mer framträdande sätt. Om detta återkommer vi längre fram i texten. 
 
Synpunkter på texterna utifrån kapitelindelning. 
 
Förord 
i femte stycket står, att vi måste anpassa oss till vad som bestäms av makter, 
som…. Här behöver ordet makter förklaras på ett tydligare sätt, kanske genom 
exempel. 
 
Arbetets värde 
i fjärde stycket ersätts de två sista meningarna med följande; Därför måste de 
anställda vinna ökat bestämmande över förhållandena på arbetsplatserna, 
vilket ökar inflytandet. Utöver detta ska vi underlätta för människor att 
bilda och driva företag. 
 
Marknad och kapitalism 
I näst sista kapitlets sista mening byts ordet social ut mot annan. Meningen får 
då följande lydelse; Dit hör en politik som säkerställer kommunikationer och 
annan infrastruktur. 
 
Produktion, reproduktion och natur 
Arbetarekommunen tror att reproduktion kan leda fel tankemässigt och ser gärna 
att ordet byts ut mot ett annat ord. 
 
Ett socialt och demokratiskt Europa 
tredje kapitlet behöver kompletteras med en skrivning om att kapitalet fria 
rörlighet behöver regleras, det är helt enkelt nödvändigt. Om vi ska ta miljömässig 
och social hänsyn måste kapitalets negativa verkningar kraftigt begränsas. 
 
Arbete och tillväxt 
Avsnittet kompletteras med nya stycket om utbildningspolitiken och utbildningens 
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kraft och förmåga att vara en faktor för tillväxt och välstånd. Sveriges 
konkurrenskraft hänger på hur välutbildad dess befolkning är. Vi konkurrerar med 
många andra nationer när det gäller högt specialiserade exportprodukter. För att vi 
ska kunna upprätthålla den spetskompetensen är det viktiga att vi har en 
utbildning i världsklass. 
 
Avsnittet kompletteras också med ett avsnitt om skolans kompensatoriska uppgift. 
En bra utbildning är viktig för alla och ska inte vara förbehållen endast barn 
med bra ekonomiska och social förutsättningar. Skolans resurser ska 
fördelas så att elever med större behov ges stöd för att klara sin utbildning. 
Avsnittet kompletteras i slutet på stycket 20 med; Krav på att såväl privata som 
offentliga aktörer ska ta sitt sociala ansvar, ska ställas exempelvis genom 
Fairtrade eller andra CSR modeller. 
 
Kunskap och kultur 
efter sista stycket, tredje meningen på sidan 39 skrivs två nya meningar in; Skolan 
ska vara likvärdig. Därför måste skolans kompensatoriska uppdrag 
förstärkas och resurser fördelas efter behov. 
 
tredje styckets andra menig på sidan 40 kompletteras med följande; oavsett var i 
landet man bor. 
 
efter fjärde styckets första mening sidan 40 förs följande mening in. Det är 
därför viktigt att kvalitén i skolan höjs. 
 
efter sjätte styckets kompletteras  dagens med och morgondagens. Meningen får 
då följande mening. Gymnasieskolan ska ge möjligheter att välja studieinriktning 
efter eget intresse, men samtidigt ge alla den kärna av fördjupade ämneskunskaper 
som behövs för att möta kraven i dagens och morgondagens samhälls- och 
arbetsliv. 
 
Välfärd och trygghet 
i stycket sju på sidan 45 skrivs en ny mening in efter mening tre; Blandade 
boendeformer eftersträvas. 
 
Upplands Väsby arbetarekommun 
Björn Lundin 
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Uppsala 

Remissvar kring förslaget till partiprogram 

Representantskapet i Uppsala Arbetarekommun vill härmed avge följande 
remissyttrande över programkommissionens förslag till nytt partiprogram. 
 

Allmänna synpunkter 
Denna programrevision handlar om att ta fram det tionde partiprogrammet sedan 
det första programmet från år 1897. Varje partiprogram är ett tidsdokument som 
fångar, analyserar och tolkar sin samtids samhällsutveckling och framtidsutmaningar.  
 
Partiprogrammet kompletteras även med att partikongresserna fastställer politiska 
riktlinjer för den kommande kongressperioden. Partiprogrammets tidshorisont är 
därmed mer på lång och medellång sikt. Inte direkt ett valmanifest för 
nästkommande valrörelse. Partiprogrammets syfte måste mer ses som att vi som parti 
klargör vår ideologi och våra värderingar och utifrån detta gör en samhällsanalys som 
leder fram till ett politiskt handlingsprogram. 
 
Vårt övergripande intryck är att förslaget till program är genomtänkt och välskrivet, 
och väl svarar mot förväntningarna på ett partiprogram. Programmet innehåller en 
analys av dagens samhälle med dess maktstrukturer. 
 
De åtta programmen fram till 1990 års partiprogram hade alla samma disposition 
med först de inledande allmänna grundsatserna och därefter ett politiskt program i 
punktform, som med tiden kom att övergå till mer löpande text. I och med 
programmet från 1990 kom även det kommunala principprogrammet att inarbetas i 
partiprogrammet. 
 
I det nu gällande programmet från 2001 frångicks det tidigare upplägget av 
programmet och en ny struktur för programmet infördes.  
 
Dispositionen av det nu föreliggande förslaget till program tycker vi på ett bra sätt 
blir en bra syntes av dessa två olika programupplägg. Programmet inleds med vår 
vision, våra värderingar och samhällssyn med en global utblick. Därefter följer ett 
relativt omfattande avsnitt om vår politik, som mer svarar mot ett politiskt 
handlingsprogram på medellång sikt. 
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Vi anser dock att programmet tydligare kan visa att vi tror på politik som det 
möjligas konst, att framtiden är påverkbar och att utmaningarna i den värld vi lever i 
faktiskt går att hantera. Inte minst för att gå i takt med det stora förändringsarbete 
som partiet står inför i avsikt att återigen göra Socialdemokraterna till det självklara 
framtidspartiet i svensk politik. Texten skulle må bra av att skrivas igenom med 
denna utgångspunkt samt i syfte att göra den enklare, tydligare och med ett modernt 
språk och anslag.  
 

Några synpunkter: 

Våra värderingar 
Behovet av en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och ekologiskt - har en sådan 
dignitet och är förknippad med ett så stort allvar och stora utmaningar att frågan bör 
ges en tydlig plats under avsnittet Våra värderingar. 
 
Vi menar att texten nedan som är en definition av begreppet hållbar utveckling 
hämtad från Brundtlandkommissionen och slutdokumentet från Toppmötet om 
Hållbar utveckling i Johannesburg 2002, bör föras in i programmet.    
 
”En hållbar utveckling är en utveckling som möter nuvarande generationers behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. För att nå en sådan utveckling 
blir vårt ansvar att samlat verka för att ekonomisk utveckling, social utveckling och skydd av 
miljön samverkar och stödjer varandra på lokal, nationell och global nivå.”  

 
Dessutom vill vi påpeka att programmet på ett ogenomtänkt sätt blandar begreppet 
hållbar utveckling med hållbar tillväxt. Dessa är inte synonymer. Begreppet hållbar tillväxt 
fokuserar på enbart en av de tre dimensionerna i begreppet hållbar utveckling, nämligen 
den ekonomiska. Det som är poängen med hållbar utveckling är att alla tre 
dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga måste behandlas 
likvärdigt med samma tyngd, för att kunna uppnå en utveckling som är hållbar. Det 
räcker inte med en tillväxt som kan anses hållbar. 
 
Vi vill tydligt slå fast att Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Därför finns det 
starka skäl att redan i detta avsnitt lyfta upp jämställdhetsfrågan och bristerna i 
jämställdhet som vi upplever i dagens samhälle. Jämställdhet är en grundläggande 
förutsättning för en hållbar utveckling i alla delar och perspektiv. Den delen önskar vi 
ska finnas med tydligt i inledningen samt att det synsättet ska genomsyra skrivningar i 
övrigt.  
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Vår samhällssyn 
Under rubriken Arbetets värde står ”Därför ska vi underlätta för människor att bilda och 
driva företag”. Den meningen bör ersättas av ”Nyföretagande och entreprenörskap ska främjas 
och kooperativ företagsamhet ska stimuleras”. Visserligen är vi det näst största partiet bland 
småföretagare, men vi anser att den nuvarande skrivningen är för snäv. Det handlar 
inte enbart om att starta eget. Lika viktigt är att starta gemensamt – att starta 
kooperativ.  
 
Vi vill instämma i och understryka skrivningarna under rubriken Maktstrukturer om 
rasistiska strukturer där det tydliggörs att det som ofta i samhällsdebatten feltolkas 
som etniska problem egentligen handlar om problem med fattigdom som en följd av 
klasstrukturerna, och därmed måste mötas med en allmän välfärdspolitik: 
arbetsmarknadspolitik, socialpolitik och bostadspolitik. Vi skulle dock vilja tillfoga 
några skrivningar om den växande högerextremismen, analys av dess orsaker och hur 
den fångar upp missnöje i samhället samt slutsatser om hur vi förebygger och 
bemöter den. 

Världen av idag 
Vi efterlyser en skrivning om utmaningen med den allt rörligare arbetskraften. 
Nationella gränser är inte längre någon gräns för var man arbetar. Denna arbetskraft 
arbetar ofta på andra villkor än den inhemska arbetskraften. De är oftast 
oorganiserade och vanligt att kollektivavtal saknas. Vem bevakar så att dessa får 
schysta villkor?  
 
I stycket om Globalisering och rättvisa bör vår möjlighet och skyldighet att som 
politiskt parti påverka hur stat, kommuner och landsting agerar som konsument. 

Vår politik 
Avsnittet om Hushållning och hållbar utveckling är bra. Dock anser vi att det bör 
kompletteras med en skrivning enligt nedan om vikten av lärande för hållbar 
utveckling. 
 
”För att nå framgång i arbetet för att nå en hållbar utveckling krävs att utbildningen från 

förskolan, genom grund- och gymnasieskolan och på universitetsnivån genomsyras av de idéer som 

bär upp en sådan utveckling.  Ett lärande med hållbar utveckling som mål bör även prägla våra 

folkrörelser studieverksamhet.” 

 
Under avsnittet om Militär alliansfrihet och aktiv utrikespolitik beskrivs den utrikes- 
och säkerhetspolitiska doktrinen som Sverige haft allt sedan Östen Undéns tid som 
utrikesminister: Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Dock inte med den 
klassiska formuleringen. Däremot kan skrivningen i sak tolkas så. Är det medvetet 
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som begreppet neutralitet undviks? Är det för att markera mot den förlamande 
passivitet som neutralitet kan medföra (t ex Schweiz), eller är det för att öppna för ett 
aktivare deltagande för Sverige i olika konflikter i världen? Genom EU eller FN.  
Vi menar att det tydligt ska framgå att Sverige ska vara neutralt i krig. 
 
Vi noterar med tillfredsställelse att under avsnittet Frihet och jämlikhet omnämns 
begreppet hållbar frihet som partiordförande Stefan Löfven utvecklade i sitt tal i 
Almedalen 2012. Detta begrepp bör utvecklas och användas mer i partiets agitation. 
 
Avsnittet Kunskap och kultur avslutas med meningen ”Samhället ska värna 
upphovsrätten”. Som den står nu hänger den helt löst. Vi förstår att det bl a handlar om 
den nya tidens teknik för att sprida information. Vår utgångspunkt som parti har 
alltid varit att agitera och informera för att värva medlemmar och anhängare av våra 
idéer. Agitation och informationsspridning på olika sätt har varit centralt för oss. 
Samtidigt har vi en syn på kunskap som kan sammanfattas i: Kunskap blir mer om 
den delas av fler. Detta handlar om kunskapsspridning och tillgänglighet. Vi 
uppfattar att den löst hängande meningen egentligen handlar om fildelning på nätet, 
och att vi därmed tar ställning för äganderättens princip för upphovsmännen. I sak 
ser vi problemet om att få rätten att leva av sitt arbetes frukter, samtidigt som vi som 
politisk rörelse alltid har eftersträvat att sprida information så mycket som möjligt. Vi 
menar att med den nya teknik och de kanaler och medier som det skapar, måste vi 
hitta former för att lösa denna motsättning där goda förebilder kan vara systemet 
med STIM-ersättning till musiker och biblioteksersättning till författare.  
 
Avslutningsvis anser vi att det krav på republik som har funnits med sedan 
partiprogrammet 1911 bör sägas klart ut. Detta i stället för den indirekta 
formuleringen om att statschefens ska väljas av folket och att monarkins arvsprincip 
ska avskaffas. I ett läge där strömningarna för ett demokratiskt statskick ökar i 
samhället, bör vi som parti hålla fast vid vår grundläggande principiella uppfattning i 
denna fråga.  
 
 
Uppsala Arbetarekommun 
 
 

Vaggeryd 
Synpunkter på förslaget till nytt partiprogram  från Socialdemokraterna i 
Vaggeryds kommun 
 



 

 
 

133 (134) 

Partiprogrammet är Socialdemokratins hjärta och ideologiska 
grundfundament. Våra värderingar och ideologi kommer till uttryck genom de 
för oss mest betydelsefulla begreppen och vår syn på människan; frihet, 
jämlikhet, rättvisa, solidaritet och alla människors lika värde. 
Partiprogrammet är vår ideologiska kompass som äger sin giltighet över tid, 
lika betydelsefull i dagens samhälle som det första partiprogrammet, när det 
skrevs. 
Den mer konkreta och praktiska politiken på kortare och längre sikt utgår från 
det mer övergripande partiprogrammet. 
 
Vi vill från arbetarekommunens sida betona att vi i allt väsentligt står bakom 
programkommissionens förslag till nytt partiprogram och vill särskilt 
understryka betydelsen av de inledande avsnitten; vår vision, våra 
värderingar och vår samhällssyn. 
 
Med tydlighet beskrivs betydelsen av att återupprätta demokratins inflytande 
och politiken som överordnad ekonomi och juridik. 
 
Hur omfattande ska ett partiprogram vara? Å ena sidan skulle det kunna 
räcka med de inledande avsnitten. Å andra sidan finns behov av att olika 
aspekter och områden betonas. En avvägd balans är nödvändig för att 
undvika att något glöms bort eller får alltför stor detaljeringsgrad. 
 
Vi vill understryka några särskilt värdefulla avsnitt i det följande och tycker 
att programkommissionen beskriver dessa tydligt och ideologiskt;  
 

1. Ett socialt och demokratiskt Europa där demokratin och den 
sociala sammanhållningen stärks. 

2. Hela Sverige ska utvecklas och leva och betydelsen av 
regionalpolitik och regional tillväxt beskrivs på sidan 38.  
 

I avsnittet  ”Den nya produktionsordningen”  ges en i vissa stycken alltför 
detaljerad beskrivning och exemplifiering (sid 19 om Kina och USA). Stycket 
skulle kunna kompletteras med eller ändras till en mer övergripande 
principiell beskrivning av faktorer som påverkar den globala ekonomin då 
programmet kan komma att överleva ytterligare kriser. 
 
Avslutningsvis anser vi att förslaget till nytt partiprogram skapar goda 
förutsättningar att forma en tydlig och konkret praktisk politik i ett kortare 
och längre perspektiv. Socialdemokratins styrka genom hela Sveriges 
moderna historia är och har varit att våra idéer och värderingar har en bred 
folklig förankring. Det finns ett stort utrymme i det politiska landskapet där 
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Socialdemokratin kan återta initiativet och sätta den politiska dagordningen. 
De senaste årens samhällsutveckling där Sverige allt mer slits isär gör att 
många idag har förväntningar och förhoppningar på oss Socialdemokrater. Vi 
ska ta uppgiften på allvar och visa att en annan värld är möjlig.  
 
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun 

 
  
 


