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a. Motion: Motioner – förslag 
Att lämna in motioner eller förslag från föreningarna till arbetarekommunen är en del 
av föreningarnas påverkansmöjligheter i det politiska arbetet eller om det gäller för 
den löpande verksamheten i organisationen. 
 
När föreningarna skickar motion – förslag till arbetarekommunen skulle det vara bra 
om arbetarekommunen bekräftar mottagandet och också informerar om när 
motionen eller förslaget kommer att behandlas, på styrelsemöte och/eller 
representantskapsmöte 
 
Vi föreslår även att motioner/förslag kan lämnas in på de representantskapsmöten / 
medlemsmöten som arbetarekommunen genomför och då få motionerna noterade i 
protokollet från mötet, samt också då få information om när de kommer att tas upp 
för beslut. 
 
Norrköping den 4 juni 2019 
Styrelsen för Ljura SF /gm 
Ingmar Dahlqvist Ordförande  
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a. Motionssvar: Motioner - förslag  
Styrelsen ser likt motionären motioner som en viktig möjlighet att påverka. Motioner 
kan lämnas in när som helst, men styrelsen avser att i samband med 
representantskapet rapportera vilka motioner som ligger hos styrelsen för behandling 
och när de preliminärt kommer tas upp. Detta kommer noteras till protokollet.  
 
Grundprincipen är att det sker på kommande representantskap, men vid särskilda 
skäl, som att det kommit väldigt många motioner eller att ett ärende kräver en mer 
omfattande beredning, kan det dröja ytterligare ett möte. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet besluta:  

att bifalla motionen i sin helhet.  
  
Styrelsens föredragande: Klas Corbelius 
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b. Motion: Förbjud mikroplast i Sverige 
Mikroplast är små plastpartiklar som är minst 5 mm stora. Det är ett samlingsnamn 
för alla olika sorter av dessa partiklar som kommer från plastprodukter. Det kan 
finnas i exempelvis tandkräm, ansiktsskrubb, konstgräsplaner, syntetkläder eller i 
däck. Antingen är mikroplast producerat avsiktligt som små partiklar eller så frigörs 
dessa från större plastprodukter utan avsikt. 
 
Vi har ett stort problem idag med mikroplaster, runt om i hela världen. Eftersom att 
plast generellt sätt bryts ner väldigt långsamt i naturen finns det kvar där nästan för 
evigt. Idag hamnar otroligt stora mängder plast i våra vattendrag, sjöar och hav. 
Plasten äts upp i näringskedjan där människan står högst upp. Vi får alltså i oss den 
plast via fisk och skaldjur som vi förtär. Även andra djur som lever i eller vid havet 
får i sig plast och i värsta fall dör av näringsbrist. Plast som vi en gång har kastat utan 
att återvinna. 
 
Naturvårdsverket har på uppdrag av regering sammanställt och kartlagt åtgärder 
Sverige måste göra för att förebygga utsläpp av mikroplast. Regeringen har börjat 
utreda frågan om ett förbud av mikroplast. Men det räcker inte att enbart Sverige gör 
det här. Hela EU måste införa ett förbud för att inte förstöra naturen eller haven. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi: 
Att Socialdemokraterna i Norrköping ska verka för ett förbud av mikroplast i 
Sverige. 
Att Socialdemokraterna i Norrköping ska verka för ett förbud i hela EU. 
Att Socialdemokraterna i Norrköping antar motionen som sin egen och skickar den 
till nästa partidistriktskongress. 
 
SSU Norrköping 
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b. Motionssvar: Förbjud mikroplast i 
Sverige 
Styrelsen håller med motionären om att mikroplasters förekomst i naturen är ett stort 
problem som vi snarast bör hantera.  

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa föreslår ett förbud mot avsiktligt tillsatt 
mikroplast i kemiska produkter, bla kosmetika och rengöringsprodukter.  Även den 
svenska kemikalieinspektionen anser att det behövs ytterligare begränsningar för 
mikroplast.  

Att vi behöver vara rädda om vår miljö är ingen nyhet, att förbjuda mikroplaster är 
ett steg i rätt riktning.  

Förslag till beslut: 

Bifall till motionen i sin helhet 

Styrelsens föredragande: Åsa Sköldestig  
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c. Motion: Obligatorisk vaccination 
Det första allmänna vaccinationsprogrammet startades i Sverige under det tidiga 
1800-talet. Målet var att immunisera befolkningen mot smittkoppor, en extremt 
smittsam sjukdom som har en hög dödlighet bland personer som infekteras. Under 
århundradet som följde utrotades otaliga sjukdomar som tidigare skördat 
hundratusentals liv varje år. Ingen av oss skulle leva idag om inte vaccin hade funnits. 
Sveriges allmänna vaccinationsprogram omfattar vaccinationer mot nio sjukdomar. 
Difteri, kikhosta, stelkramp, polio, Hib, pneumokocker, mässling, påssjuka och röda 
hund. Alla Sveriges landsting erbjuder vaccinationer mot dessa sjukdomar. 
Det räddar liv att vaccinera sig. Dock valde ingen av oss att ta första vaccinationen 
när vi var tre månader gamla, det var ett beslut våra föräldrar tog åt oss, för att de 
ville beskydda oss från de hemska sjukdomarna som nämndes ovan. 
 
Dock finns en liten men växande grupp som vägrar att vaccinera sina barn. De har 
tyvärr fått uppfattningen att vaccination är skadligt för deras barn genom missvisande 
information från bl.a en studie som genomfördes på 90-talet som påstods ha hittat en 
länk mellan vaccination och autism. Studien visade sig vara felaktig och hade använt 
felaktiga metoder för att påvisa sambandet. Men tack vare internet finns myten kvar. 
Det finns också en annan grupp människor vars liv starkt beror på att inte ta vaccin. 
Nämligen spädbarn vars immunförsvar inte utvecklats tillräckligt än och personer 
som är allergiska mot komponenter av vaccinet. Dessa två grupper skyddas av vår 
flockimmunitet. De blir skyddade av att ingen i deras omgivning kan bli sjuk då de är 
vaccinerade och ingen kommer i kontakt med smittämnet då sjukdomarna är så gott 
som döda. Deras säkerhet får inte hotas av felinformerade individer vars barn inte 
bara är en fara för sig själva utan även andra. Detta kan och får inte avgöras baserat 
på föräldrarnas egen uppfattning då detta är en folkhälsofråga. Därför måste vi göra 
vaccination obligatoriskt för alla barn som kan vaccineras. 
 
Därför yrkar vi: 
- Att Socialdemokraterna i Norrköping ska verka för en statlig utredning 
i frågan om att göra Sveriges allmänna vaccinationsprogram obligatoriskt för alla 
barn som kan vaccineras. 
  
- Att Socialdemokraterna i Norrköping antar motionen som sin egen 
och skickar den till nästa partidistriktskongress. 
 
SSU Norrköping  
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c. Motionssvar: Obligatorisk vaccination 
”Freden, vaccinet och potäterna” sa Esaias Tegnér klokt om grunden för Sveriges 
snabba utveckling på 1800-talet. Styrelsen håller med motionären och ser starka skäl 
att värna vaccinet när allt fler smittas av mässling i Europa. Omkring 90 000 under 
första halvåret 2019. Dubbelt så många som samma period förra året.  
 
Även om Sverige har en hög vaccinationsgrad på 97 procent kan det snabbt 
förändras. Som i Tyskland där den nu sjunkit under den livsviktiga gränsen på 95 
procent. Även om mässlingen utrotats kan den komma tillbaka. Som i Storbritannien.  
 
Vi noterar även att det enligt SOM-undersökningen 2019 från Göteborgs universitet 
finns ett stort folkligt stöd för obligatorisk vaccination (74 % för, 19 % emot).  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet besluta:  

att bifalla motionen i sin helhet.  
  
Styrelsens föredragande: Klas Corbelius  



 

 
 

 

8 (23) 

 

d. Motion: Reformera systemet för 
juridiskt kön 
Vid det här laget vet vi om att det finns fler kön än man och kvinna, så det är dags att 
införa ett juridiskt alternativ. Vi vill alltså införa ett tredje juridiskt kön. I Tyskland 
har detta redan genomförts, men det tredje alternativet finns endast tillgängligt för 
intersex-personer, alltså personer vars genitalier inte stämmer överens med 
tvåkönsnormen. Vi anser att detta är problematiskt eftersom att en inte behöver vara 
ickebinär för att vara intersex, eller intersex för att vara ickebinär. (Ickebinär: en 
könsidentitet som stämmer inte överens med de binära könen man eller kvinna). 
 
Det finns alltså andra som också kan ha behov av ett tredje alternativ till de 
nuvarande två juridiska könen. Införandet av ett tredje juridiskt kön i Sverige 
behöver därför göras bättre än i Tyskland, och vara tillgängligt för fler. 
 
Ett annat system som tvingar människor in i roller de inte bett om är de könade 
personnummer vi har idag. Ett personnummersystem som har sin grund i att någon 
är endast man eller kvinna är utdaterat och bör ersättas med ett könsneutralt system. 
Vi måste ta hänsyn till personer som inte faller in i dessa grupper och måste därför 
ändra på den systematik som gör det svårt för dem att passa in. Vi måste skapa ett 
mer öppet samhälle, speciellt för personer med andra könsidentiteter än man eller 
kvinna. Vi tror inte att personnummer behöver ha någon anknytning till kön alls, 
utan kan fungera precis lika bra med andra sorters system. Personnumren används 
idag för att mäta könsuppdelad statistik, men vi tror att ett annat sätt att mäta detta är 
möjligt och att det inte ska stå i vägen för denna behövliga reform. 
 
Därför yrkar vi: 
- Att Socialdemokraterna i Norrköping ska verka för att ersätta det 
nuvarande personnummersystemet med ett könsneutralt system. 
- Att Socialdemokraterna i Norrköping aktivt driver frågan som tas upp i 
motionen. 
- Att Socialdemokraterna i Norrköping antar motionen som sin egen 
och skickar den till nästa partidistriktskongress. 
 
SSU Norrköping  
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d. Motionsvar Reformera systemet för 
juridiskt kön 
Styrelsen delar motionärens åsikt i att det finns problem med vårt binära könssystem 
och framförallt i ett personnummer. Socialdemokraterna har i sin HBTQ politiska 
program 2018 sagt att man ska utreda möjligheterna till ett tredje juridisk kön och det 
finns idag en riksdagsmajoritet för frågan, och det finns andra möjligheter än 
Tysklands modell för detta.  

Vad gäller frågan om könsneutrala personnummer som motionens att satser berör så 
är det idag som motionären skriver många andra system i de fall man behöver 
identifiera kön för statistik eller av andra skäl. Vi har redan tagit bort födelse län från 
personnumret och även om man är född i Sverige eller inte.  

Det är även idag en svårighet för trans personer både då dem har ett juridisk kön 
som inte stämmer överens med deras identitet men också i de fall man ska byta 
juridisk kön så ställer det nuvarande systemet med personnummer till det i samband 
med bytet som blir betydligt mer komplicerad och tidskrävande i en redan väldigt 
utsatt situation. Allt från kontakter med myndigheter, banker, elbolag och 
telekomföretag som exempel kompliceras i ett personummerbyte och det finns inget 
enhetligt system för att hantera detta.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet:   

att besluta att bifalla motionen i sin helhet.  

Styrelsens föredragande: Fransisco Montero Carnot 
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e. Motion: Avprivatisera apoteken 
Apoteksmonopolet stod starkt ända fram till 2009, trots en kraftig avregleringsvåg 
under 1990-talet. Målet med avregleringen var att öka tillgängligheten, dåvarande 
socialminister Göran Hägglund drömde om “ett apotek i varje gathörn som ägs av 
apotekaren själv”. Görans dröm blev sann, han fick ett apotek i varje hörn... av 
storstädernas centrum. Tyvärr nådde inte drömmen ut till landsbygden, där 
apotekens utspriddhet fortfarande rådde medan tätheten blev större där behovet var 
som minst. Konkurrens och vinst prioriterades över behov, konsekvenserna blev att 
apoteken flyttade till shoppingcentrum redan fyllda med apotek medan hyllorna blev 
fyllda av godis och smink. 
 
Enligt en granskning, tillsatt av DN, hade antalet apotek vuxit med 49% mellan 2006 
(då den stora apoteksreformen genomfördes) och slutet av 2016. Över hälften av de 
nya apoteken växte fram inom 500 meter från ett redan existerande apotek och över 
en sjättedel inom 100 meter. Bara 10 apotek hade 2016 öppnats på platser som 
tidigare inte hade något apotek alls. 
 
I alla artiklar och granskningar är man eniga, kvalité har bytts ut mot vinstjakt. Det är 
motionärernas åsikt att apotek ska erbjuda kvalitativa läkemedelsprodukter och 
kompetent rådgivning, vill man ha godis och smink får man söka sig till andra 
butiker. Den påstådda “efterfrågan” efter detta i apotek existerar inte (som vissa 
försöker påstå), utan är bara en taktik för att utnyttja människor. Detta betyder alltså 
att vinst igen kommer före behov för dessa privata apotek. 
 
Därför yrkar vi: 

- Att Socialdemokraterna i Norrköping verkar för att ⅔ av apoteksmarknaden 
blir statligt ägt inom kort. 

 
- Att Socialdemokraterna i Norrköping på sikt verkar för en total 

avprivatisering av apoteken. 
 

- Att Socialdemokraterna i Norrköping antar motionen som sin egen och 
skickar den till nästa partidistriktskongress. 

 
SSU Norrköping  
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e. Motionsvar: Avprivatisera apotek.  
När den socialdemokratiska regeringen på 1960 talet tillsatte en utredning om ett mer 
enhetlig apoteksväsende som fram till dess organiserats via privata privilegier, ett 
omodernt och framförallt ineffektivt system för läkemedelsförsörjning. Tanken var 
att få ett apotek med ansvar för en trygg, säker och effektiv läkemedelsförsörjning, 
något som blev verklighet på 1970 talet.  
 
Och när den borgliga regeringen 2009 omreglerade apoteket var det med tanke att 
marknaden skulle lösa alla problem, men som motionären skriver blev det mest 
negativa konsekvenserna av omregleringen så som prisökningar, försämrad 
rådgivning och framförallt otillgängligheten i glesbygd och mindre orter. Men 
styrelsen vill också lyfta hur läkemedelsförsörjningen försämrats och att det inte 
tagits någon hänsyn till att ingen ansvarar för att hålla beredskapslager i samband 
med privatiseringen av Apotekets monopol.  
 
Bristen på samordning på läkemedelsmarknaden och ett övergripande ansvar för 
läkemedelsförsörjningen har lett till att svårt sjuka inte får sina mediciner i tid. Det 
finns även osäkerhet i hur ansvar fördelas mellan de olika aktörerna inom 
läkemedelskedjan i händelse av krig eller kris. Ett ansvar som tidigare låg hos 
Apoteket Ab men som försvann i samband med avregleringen.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet:  

- att besluta att bifalla motionen i sin helhet. 
 
Styrelsens föredragande: Fransisco Montero Carnot 

  



 

 
 

 

12 (23) 

 

f. Motion: Inför Flexrum 
I Sundbyberg byggde de för några år sedan till ännu ett omklädningsrum bredvid de 
“vanliga” för herrar och kvinnor, ett så kallat flexrum. Flexrummet byggde de främst 
i samband med att de skulle få sin HBTQ-certifiering, men flexrummet har även 
blivit uppmärksammat av andra personer som helst inte vill byta om med andra, utan 
i omklädningsrum som är utrustade med bås. Dessa är då till för de som inte 
identifierar sig som varken man eller kvinna, de med en assistent av annat kön eller 
de som helt enkelt vill byta om i ett eget bås. 
 
Detta skulle göra att fler skulle känna sig bekväma med att gå till simhallen, speciellt 
för de som tidigare har känt sig obekväma med vanliga omklädningsrum på grund av 
kulturella skäl, för trans-personer eller de som av andra personliga skäl inte vill byta 
om med andra. Detta skulle även leda till en mer jämlik och inkluderande skolgång 
då simning är en del av kraven för ett godkänt betyg på grundskolan och 
gymnasieskolan. 
 
Vi yrkar: 

- Att Socialdemokraterna i Norrköping verkar för att Norrköpings 
Centralbad utrustas med Flexrum. 
- Att Socialdemokraterna i Norrköping verkar för att 
Himmelstalundsbadet utrustas med Flexrum. 
- Att Socialdemokraterna i Norrköping verkar för att gym och 
idrottsplatser som arbetar på uppdrag av Norrköpings kommun 
utrustas med Flexrum. 

 
SSU Norrköping  
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f. Motionssvar: Inför Flexrum 
Motionen behandlar införandet av flexrum på Norrköpings Centralbad, 
Himmelstalundsbadet samt gym och idrottsplatser som arbetar på uppdrag av 
Norrköpings kommun. Flexrummen ska ha bås att byta om i och vara ett 
komplement till de omklädningsrum som redan finns och som är uppdelade efter 
könen man och kvinna. 
 
Styrelsen anser att flexrum skapar en inkluderande miljö och anser därför, i likhet 
med motionärerna, att det är av vikt att Socialdemokraterna i Norrköpings kommun 
skapar och arbetar för ett mer inkluderande samhälle.  
Styrelsen anser även att idrottsrörelsen har ett stort ansvar att skapa en inkluderande 
idrottsverksamhet med utbildade ledare och personal som verkar för att fler 
människor ska känna sig välkomna och trygga.  
Införandet av flexrum bidrar även till ett hälsosammare samhälle då fler av samhällets 
medborgare skulle känna sig bekväma att byta om och således kanske även vilja och 
våga testa flera olika sporter.  
Att endast ha omklädningsrum som är uppdelade utifrån tanken att det endast finns 
könen man och kvinna är föråldrat och bidrar till att upprätthålla både 
heteronormativiten och cisnormativiteten i samhället. 
En Cis-person är en person som identifierar sig med det kön som tilldelats vid 
födseln och cisnormativitet är antagandet att alla personer är cispersoner och lever 
efter de könets sociala normer, alltså manligt och kvinnligt. 
Heteronormen är ett system av normer som bidrar till att upprätthålla tanken att det 
endast finns två kön, kvinna och man. Kvinnor förväntas vara feminina och män 
förväntas vara maskulina samt att alla förväntas vara heterosexuella. 
Ett flexrum skulle även bryta funktionsmaktordningen i samhället som på olika sätt 
osynliggör de olika behov som olika personer har. Om du exempelvis har en assistent 
av annat kön kan flexrummen skapa en större tillgänglighet då det möjliggör för 
personerna att byta om i bås.  
Flexrum skulle inkludera och skapa både en trygghet och större tillgänglighet för 
ickebinära personer. Det är viktigt att personers könsidentitet, könsuttryck och 
funktionsvariation respekteras i samhället och att vi som Socialdemokrater arbetar 
för att främja ett samhälle där alla människors lika värde är i fokus.  
 
Därför yrkar styrelsen: 
- att motionen bifalls  
 
Styrelsens fördragande: Ingela Larsson  
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g. Motion: Slopa HBTQ-test på 
Migrationsverket 
När du söker i asyl i Sverige för att du fruktar för ditt liv i ditt hemland på grund av 
din sexuella läggning eller könsidentitet så kommer Migrationsverket att göra en 
trovärdighetsbedömning: en intervju med abstrakta frågor utan rätt eller felaktiga 
svar. Frågor som senare ska analyseras, därefter kan du bli nekad asyl på grund av att 
“den sexualla läggningen inte gjorts sannolik”. Även RFSL ställer sig frågandes till 
denna form av bedömning. 
 
Under 2017 sköt man till två miljoner kronor från regeringen för att asylsökande som 
söker asyl för att de är HBTQ+-personer ska få en mer rättvis bedömning av deras 
asylskäl. SSU är ett ungdomsförbund som står upp för att alla ska kunna vara vem de 
vill, älska vem de vill och klä sig som de vill och ingen ingen ska behöva stå till svars 
för detta, oavsett var ditt hemland är. 
 
Därför yrkar vi: 

- Att Socialdemokraterna i Norrköping tar avstånd från 
trovärdighetsbedömningar för HBTQ+ personer som genomförs av 
Migrationsverket 
- Att Socialdemokraterna i Norrköping verkar för att ett förbättrat 
mottagande av HBTQ+-personer på Migrationsverket. 
- Att Socialdemokraterna i Norrköping antar motionen som sin egen 
och skickar den till nästa partidistriktskongress. 

 
SSU Norrköping  
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g. Motionssvar: Slopa HBTQ-test på 
Migrationsverket 
Motionen behandlar den utredning som Migrationsverket gör när en person söker 
asyl i Sverige. Motionären menar att trovärdighetsbedömningarna som 
Migrationsverket gör inte är något som vi Socialdemokrater ska ställa oss bakom 
samt att Socialdemokraterna ska verka för ett förbättrat mottagande för HBTQ+ 
personer på Migrationsverket. 
 
Styrelsen anser i likhet med motionären att det är viktigt att mottagandet av HBTQ+ 
personer som kommer till Sverige ska förbättras. Styrelsen kan dock inte ställa sig 
bakom den första att-satsen som menar att Socialdemokraterna helt ska ta avstånd 
från trovärdighetsbedömningar när en HBTQ-person söker asyl i Sverige.  
I utlänningslagen (2005:716) står definitionen på bland annat flykting och alternativt 
skyddsbehövande.  
 

”Med flykting avses en utlänning som lämnat sitt land där hen är 
medborgare i med anledning av att hen känner en välgrundad fruktan 
för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 
uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Personen ska på grund av 
ovanstående inte kunna, eller på grund av fruktan inte vilja, ta del av 
sitt hemlands skydd. Det gäller oberoende av om personen riskerar att 
utsättas för förföljelse från landets myndigheter eller enskilda och 
personen ska inte antas kunna bli erbjuden ett effektivt skydd. Skyddet 
ska kunna erbjudas från staten, parter eller organisationer som 
kontrollerar en betydande del av hemlandet.” 
 

Den andra statusen som en person kan få är alternativt skyddsbehövande och 
handlar om att det ska finnas en grundad anledning att anta att personen vid ett 
återvändande till hemlandet skulle löpa en risk att straffas med döden, utsättas för 
kroppsstraff, tortyr eller förnedrande behandling. Det innefattar även personer som 
riskerar att skadas på grund av väpnad konflikt i landet. Även i denna definition ska 
personen inte kunna få skydd i hemlandet. 
 
Detta är två av villkoren för att en person ska kunna få internationellt skydd, det 
finns fler men alla handlar i grunden om att en person ska av olika skäl riskera att 
utsättas för allvarlig skada vid ett återvändande till hemlandet. 
I Migrationsverkets Rättsliga ställningstagande angående metod för prövning av 
tillförlitlighet och trovärdighet (RCI 09/2013) kan läsas följande: 
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”Den bedömning som verket ska göra är en objektiv bedömning av om 
sökandens uppgifter är tillförlitliga. Den innefattar normalt en 
prövning inte bara av sökandens berättelse utan också en värdering av 
bevisningen i övrigt. Som ett led i denna bedömning kan det dock 
finnas anledning att göra en bedömning av om sökanden lämnar 
uppgifterna på ett trovärdigt sätt.” 
 

När utredarna på Migrationsverket ska bedöma trovärdigheten handlar det om att 
dokumentera om sökande exempelvis inte svarar på frågor som ställts vid upprepade 
tillfällen eller ifall den sökande har väntat med att söka asyl tills den påträffats av 
polis utan att kunna ge en rimlig förklaring till varför hen väntat med att söka asyl. 
Utredningen om uppgifterna är tillförlitliga är överordnad trovärdighetsbedömningen 
och är det som är vanligast att utredarna således bedömer i första hand.  
När en person söker asyl ligger bevisbördan på den personen, det betyder att det är 
personen i fråga som måste göra det sannolikt att hen behöver skydd. 
Det är viktigt att en person som är i behov av skydd får det, rätt skydd ska ges till rätt 
person. För att säkerställa det är det viktigt att asylutredningen är tillräckligt 
omfattande, att den sökande är ärlig och berättar om sina asylskäl på ett tydligt och 
ingående sätt. Detta är oberoende av vilket eller vilka asylskäl som den sökande 
åberopar. Om en sökande uppger att den söker asyl med anledning av exempelvis 
sexuell läggning är det därför viktigt att säkerställa att personen talar sanning. 
Bevisningen som den sökande lägger fram baseras till stor del på den muntliga 
utsagan och det blir därför av central betydelse att utreda och bedöma i vilken 
omfattning dessa fakta kan antas vara tillförlitliga och trovärdiga. 
 
Bevisbedömningsprocessen kan delas in i tre olika steg där asylberättelsen är en del. I 
asylberättelsen görs bedömningen om den sökandes trovärdighet samt görs en 
bedömning om själva asylberättelsens tillförlitlighet. Efter det görs en bedömning av 
risken för skyddsgrundande behandling i relation till det område som den sökande 
kommer ifrån. Som tredje steg görs en konkret bedömning av risken för 
skyddsgrundande behandling, där sammanförs en sökandes asylberättelse med de 
aktuella omständigheterna i området.  
 
När HBTQ personer söker asyl gäller således samma process, då ingen skillnad görs i 
vilken eller vilka asylskäl som den sökande åberopar.  
I det rättsliga ställningstagandet (SR 38/2015) klargörs vad som är viktigt när den 
sökande åberopar ett HBTQ asylskäl. Den första delen handlar om att bedöma om 
den sökande har gjort sin tillhörighet till en grupp, som riskerar förföljelse med 
anledning av HBTQ asylskäl, sannolik.  

”Inledningsvis ska den sökande göra sin tillhörighet till en grupp som 
riskerar förföljelse på grund av faktisk eller tillskriven sexuell läggning, 



 

 
 

 

17 (23) 

 

könsöverskridande identitet eller könsuttryck sannolik. Det är viktigt 
att komma ihåg att Migrationsverket inte ska försöka fastställa en 
persons sexuella läggning eller könsidentitet vilket i många fall vore 
omöjligt. Det verket ska pröva i denna del är om en person som 
åberopar skyddsbehov pga. sin sexuella läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck har gjort sin tillhörighet till en sådan grupp sannolik. EU-
domstolen har också bekräftat att en sökandes påstående om sexuell 
läggning är en sådan omständighet som kan bli föremål för 
bedömning.” 
 

Migrationsverkets personal får vidare vägledning i handläggning genom bland annat 
utbildning och stöd av särskilt förordnade specialister. Vidare är även alla beslut som 
tas överklagningsbara och i de fall utvisning riskeras förordnas alltid ett offentligt 
biträde som ger rättsligt stöd till den sökande.  
 
Socialdemokraterna ska verka för att mottagandet av HBTQ+ personer förbättras 
men får av den anledningen inte bidra till att göra asylprocessen osäker. Det krävs 
tillräckligt omfattande utredningar för att säkerställa att en person verkligen har ett 
behov av skydd och processen måste vara rättssäker.  
 
Därför yrkar styrelsen: 
- Att den första att-satsen avslås 
- Att den andra och tredje att-satsen bifalls. 
 
Styrelsens föredragande: Ingela Larsson 
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h. Motion: Regnbågsblod 
Idag avvisas homosexuella män från landets blodcentraler på grund av ett föråldrat 
regelverk och en generaliserad bild av homosexuella som grupp. För att få ge blod 
krävs total avhållsamhet från sexuellt umgänge i 12 månader, detta oavsett om man 
lever i ett långvarigt förhållande med fast sexpartner. Enlig socialstyrelsens nuvarande 
regler så är homosexuella män en riskgrupp, som inte är lämpliga blodgivare. 
En expert på området, infektionsöverläkare Bo Hejdeman (venhälsan), menar att 
socialstyrelsens generaliseringar saknar vetenskaplig förankring och tycker att man 
ska kunna kräva av en statlig myndighet att deras rekommendationer är 
evidensbaserade. "Om du kan utesluta infektion efter tre månader, varför vänta tolv 
månader. Det finns inget sunt förnuft bakom det hela." 
Regelverket är inte bara ett svek mot homosexuella män, det drabbar också tredje 
man som behöver blodet. Nyheterna skriver om blodbrist i Sverige, samtidigt så 
finns det massor friskt blod som aldrig får komma till användning för patienter. 
Blodgivning måste ske så säkert som möjligt, därför bör potentiella blodgivare 
screenas för sexuellt risktagande, inte för sexuell läggning. Regnbågsblod är också 
värdefullt! 
 
Därför yrkar vi: 
- Att Socialdemokraterna i Norrköping aktivt driver frågan om 
regnbågsblod lokalt, regionalt och nationellt. 
- Att Socialdemokraterna i Norrköping verkar för en utredning kring 
riktlinjerna för blodgivning, med specifikt fokus på vad det gäller MSM (män som 
har sex med män). 
- Att Socialdemokraterna i Norrköping antar motionen som sin egen 
och skickar den till nästa partidistriktskongress. 
 
SSU Norrköping  
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h. Motionssvar: Regnbågsblod 
Styrelsen håller med motionärerna om att landets blodcentralers regelverk vad gäller 
män som har sex med mäns (MSM) möjligheter att ge blod är förlegat och måste ses 
över. Att kräva total avhållsamhet, oavsett om man lever i en fast relation eller inte, 
för att dessa män ska få ge blod är inget annat än diskriminerande. För män som har 
sex med kvinnor räcker det med tre månaders karens vid byte av sexpartner, och vi 
ser att detsamma skulle kunna gälla för MSM. Då det inte är sällan man läser i media 
om blodbrist på landets sjukhus torde det vara naturligt att så många som möjligt ges 
möjlighet att ge blod och att denna typ av generaliseringar upphör.  

Förslag till beslut: 

Bifall till motionen i sin helhet 

Styrelsens föredragande: Åsa Sköldestig  
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i. Motion: HPV-vaccin för alla 
Brödtexten är tagen från en debattartikel i NT, skriven av flertalet kunniga och 
personal inom området: 

HPV-infektion är mycket vanligt, hela 80 procent av oss drabbas av HPV någon 
gång. De flesta läker ut infektionen av sig själv men för runt 1 200 personer varje år i 
Sverige blir effekten av viruset cancer. 

Sedan 2012 erbjuds flickor vaccin mot humant papillomvirus (HPV) som skydd 
främst mot livmoderhalscancer och kondylom (könsvårtor). Senare forskning har 
visat att flera cancerformer som även pojkar/män drabbas av, såsom anal-, svalg- och 
peniscancer, är orsakade av HPV. När en pojke har sex med en ovaccinerad person 
skyddas han inte mot eventuell HPV-relaterad cancer eller kondylom. Hur kan vi 
motivera att pojkar inte får samma skydd som flickor? 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan ett par år att inkludera pojkar i 
vaccination mot HPV, socialutskottet stöder detta till fullo och en klar majoritet av 
remissinstanserna är positiva förslaget. Land efter land väljer att inkludera pojkar i 
vaccination mot HPV för att få bort viruset från samhället, för det räcker nämligen 
inte med att bara vaccinera flickor. Nu börjar regioner som Stockholm och Blekinge 
undersöka och planera för att själva gå före beslut i Sverige eftersom regeringen inte 
kommer till skott angående pojkars rätt till 

HPV-vaccination.Varje termin som går utan att pojkar erbjuds HPV-vaccination 
innebär onödiga sjukdomsfall, lidande och förlorade liv. Elevhälsan var redo att börja 
vaccination årskurs 2018/2019 men på grund av socialminister Lena Hallengrens, 
och regeringens, förhalande av denna fråga har nu ännu en årskull pojkar missat 
möjligheten till skydd mot HPV. 

Därför yrkar vi: 

- Att Socialdemokraterna i Norrköping ställer sig bakom att alla elever (oavsett kön) 
erbjuds vaccin mot HPV på samma sätt som tjejer idag erbjuds i skolan. 

- Att Socialdemokraterna i Norrköping antar motionen som sin egen och skickar den 
till nästa partidistriktskongress. 

SSU Norrköping	 	



 

 
 

 

21 (23) 

 

i. Motionssvar: HPV-vaccin för alla 
Motionären lyfter en angelägen fråga. Vi gläds därför tillsammans över att regeringen 
med sina samarbetspartier avsatte medel till detta i höstbudgeten. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet besluta:  

att bifalla motionen i sin helhet.  
  
Styrelsens föredragande: Klas Corbelius  
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j. Motion: Könsneutrala toaletter 
Att det finns konstiga normer i samhället är idag något som ifrågasätts mer och mer, 
samtidigt så måste varje individ i större grad passa in. Förr ungdomar idag så görs det 
desto tydligare att det finns en enorm press att passa in i dessa normer. Men enligt 
oss i SSU så är det tydligt att vi ofta måste vända oss till politiken för att påbörja en 
positiv utveckling för att utrota dessa normer. 
 
En av dessa normer som är skadliga är att vi ska välja mellan att vara man eller 
kvinna. Vi vet att det inte finns bara två binära kön. Vi vet att du kan identifiera dig 
som mycket mer än så. Det är onödigt att du ska behöva välja mellan man eller 
kvinna om du inte känner dig bekväm med det. Detta är en svår norm att utrota, men 
det kan göras med små förändringar. En sådan är toaletter. 
 
Att ha ett tredje alternativ, eller att helt slippa välja gör det enklare för barn på 
förskolan, ungdomar på gymnasiet och vuxna på arbetsplatser. 
 
Därför yrkar vi: 

- Att Socialdemokraterna i Norrköping ska verka för att all verksamhet som 
bedrivs av Norrköpings kommun ska ges två alternativ: antingen så har man 
tre alternativ på toaletter (man, kvinna och en “fri”) eller att man endast har 
toaletter som inte har utsatts kön. 

 
SSU Norrköping  



 

 
 

 

23 (23) 

 

j. Motionssvar: Könsneutrala toaletter 
Motionen tar upp införandet av könsneutrala toaletter på verksamheter som drivs av 
Norrköpings kommun. 
 
Styrelsen anser att könsneutrala toaletter skapar en inkluderande miljö och anser att 
det är av vikt att Socialdemokraterna i Norrköpings kommun skapar och arbetar för 
ett mer inkluderande samhälle. Det finns ingen anledning att ha toaletter uppdelade 
efter två binära kön. Innanför dörren finns det antingen en toalett eller en urinoar, 
vilket således är de ord som bör stå på dörrarna. Alla ska känna sig bekväma och 
välkomna att besöka en toalett utan att behöva fundera på vilken toalett som en ska 
besöka. 
 
Att endast ha toaletter som är uppdelade utifrån tanken att det endast finns könen 
man och kvinna är föråldrat och bidrar till att upprätthålla cisnormativiteten i 
samhället. En Cis-person är en person som identifierar sig med det kön som tilldelats 
vid födseln och cisnormativitet är antagandet att alla personer är cispersoner och 
lever efter de könets sociala normer, alltså manligt och kvinnligt. 
Könsneutrala toaletter skulle inkludera och skapa både en trygghet och större 
tillgänglighet för ickebinära personer. Det är viktigt att personers könsidentitet och 
könsuttryck respekteras i samhället och att vi som Socialdemokrater arbetar för att 
främja ett samhälle där alla människors lika värde är i fokus.  
 
Därför yrkar styrelsen: 
- att motionen bifalls  
 
Styrelsens fördragande: Ingela Larsson 


