
 
 

Motioner till Jönköpings läns socialdemokratiska distriktskongress 2020 

 
1. Svensk bostadspolitik måste ge förutsättningar för effektivt byggande som ger hyror 

på en acceptabel nivå. 

  

Det behövs fler bostäder med billigare hyror. Vid nybyggnad idag blir ofta hyran hög och 

hindrar enskilda eller familjer med lägre inkomster att ta del av nybyggda lägenheter. Många 

unga vuxna bor kvar hemma och äldre säljer ej sitt hus då de upplever att lägenhet ger högre 

boendekostnad. Detta bidrager till segregation av grupper med olika socioekonomisk 

bakgrund. En mer gedigen översyn av finansieringen för bostadsbyggande måste göras. Ett 

exempel kan vara den norska hyrmodellen där en del av hyran avsättes till  bostadssparande i 

hyresboende för att tillförsäkra eget boende på sikt samtidigt som man lyckats hålla nere 

hyreskostnaderna. 

 

Vi förslår därför distriktskongressen besluta:  

 Att  ge länets riksdagsledamöter i uppdrag att verka för att flera modeller för  

  finansiering utreds för sänkta boendekostnader. En av modellerna som utreds 

 föreslås vara den som prövats i Norge.  

 

Eva Eliasson Gislaveds S-förening       Hans Oscarsson Anderstorps S-förening 

Gislaved arbetarekommuns styrelse beslutade 191015 att föreslå arbetarekommunens 

medlemsmöte att ställa sig bakom motionen och skicka den till distriktskongressen som 

sin egen. 

 

2. Insynsrätt i privata bolag som får uppdrag av stat/region/kommun att utföra olika 

tjänster. 
  

Med rådande lagstiftning är det idag omöjligt att göra en fullständig ekonomisk revision i de 

privata företagens förehavande . Där företagens kostnader och vinster på grund av skattelagar 

och bolagslagstiftning mm, gör att bolagen ej redovisar fullständig redovisning. 

Endast kraven hur de säkerställer verksamheten enligt lagstiftning, personal mm kan följas 

upp. Där hindras övrig insyn av bolagens specifika kostnader och inkomster 

för utföra statliga/regions/kommunala tjänster. I Finland finns denna lagstiftning med en 

fullständig redovisningsskyldighet som därmed kan förhindra att extrema vinster tas ut för 

tjänster som finansieras av skattemedel. 

  

Vi förslår därför distriktskongressen besluta:  

 Att  ge länets riksdagsledamöter i uppdrag att verka för att insynsrätt återinförs 

 

Eva Eliasson Gislaveds S-förening   Hans Oscarsson Anderstorps S-förening 

Gislaved arbetarekommuns styrelse beslutade 191015 att föreslå arbetarekommunens 

medlemsmöte att ställa sig bakom motionen och skicka den till distriktskongressen som 

sin egen. 

 

 

 

 



3.  Införande av kommunal bostadsanvisningsrätt. 

  

Kommunal bostadsanvisningsrätt bör införas för att motverka segregation och ge större 

spridning av olika gruppers boende  i kommunerna och därigenom få en mer aktiv bostads 

planering både ur integration och jämlikhets aspekt. 

 

Vi förslår därför distriktskongressen besluta:  

Att  ge länets riksdagsledamöter i uppdrag att verka för att 

 kommunal bostadsanvisningsrätt återinförs 

 

Eva Eliasson Gislaveds S-förening      Hans Oscarsson Anderstorps S-förening 

  

Gislaved arbetarekommuns styrelse beslutade 191015 att föreslå arbetarekommunens 

medlemsmöte att ställa sig bakom motionen och skicka den till distriktskongressen som 

sin egen. 

 

4. Motion angående sidoorganisationernas koppling till partiet. 

Vårt  socialdemokratiska parti har sedan slutet av 1960-talet fått ett allt mindre stöd av 

Sveriges väljarkår. Helt uppenbart har vår politik inte levt upp till medborgarnas 

förväntningar. För att kunna öka vår väljarbas och återfå en majoritet på vänster sida behöver 

vår politik förändras så att vi når ut till fler väljare som idag lägger sin röst på andra partier 

eller avstår att rösta. 

För att göra nödvändiga förändringar i vår politik bör vi sluta upp kring partiets centrala 

stomme. 

Samhället har förändrats snabbt och idag har kvinnor och män, invandrare och svenskar i stort 

likvärdiga möjligheter att ta för sig av utbildning , arbete och politiskt arbete för vårt parti. 

Detta möjliggör ett parti där olika grupper naturligt arbetar tillsammans.                                                         

Nya stora samhällsfrågor uppstår och kräver nya lösningar och stor vilja att politiskt arbeta 

mot samma mål. 

Särintressen skall inte förekomma i organisationen utan politiken skall formas av partiet med 

hjälp av principen en kvinna, en man, en röst.  

Tydlighet och enhetlighet där alla frågor är allas ansvar krävs troligen för att kunna formulera 

politik som gör socialdemokraterna till ett riktigt framtidsparti.  

Jag yrkar  med ovanstående motivering: 

att  partiet arbetar för att den formella kopplingen till sidoorganisationerna förutom SSU 

avskaffas. 

att partiet även fortsättningsvis behåller sitt starka band till och stöttar 

ungdomsorganisationen. 

Gislaved 2019 10 10   Ingebert Magnusson 

Gislaved arbetarekommuns styrelse beslutade 191015 att föreslå arbetarekommunens 

medlemsmöte att ej ställa sig bakom motionen med motiveringen att 

sidorganisationerna fyller en viktig funktion i socialdemokratiska partiet.  

Motionen föreslås därför att skickas som enskild. 

 


