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Motion 14:1 Stärk tryggheten för utsatta barn och unga med 
reformering av SIS-boenden (Annika Elmlund, Maximilian Hildeby) 
 
Sverige har länge stoltserat med hur väl vi tar hand om våra barn. Vi garanterar både gratis 
skolgång och gratis skolmat och vi förbjöd barnaga redan 1966. 1993 grundades 
Barnombudsmannen och den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Trots allt 
detta, och trots hur vi förfäras över hur barn behandlas i många andra länder, finns det ännu 
stora hål i Sveriges omhändertagande av barn. 
  
De barn som är i allra störst behov av hjälp, som vid ungt missbruk eller grov psykisk ohälsa, 
möts istället av inlåsning, isolering och i vissa fall övergrepp. Detta samtidigt som unga vuxna 
dömda för grova våldsbrott ges möjlighet att utan vidare hinder lämna institutionerna där de 
placerats på grund av bristande säkerhet. 
  
Förkortningen SIS som står för statens institutionsstyrelse driver själv sina egna 22 särskilda 
ungdomshem med 700 platser för akutplacering, utredningsplacering och behandling. De 
flesta platser är låsbara och du bor här om du blivit dömd för sluten ungdomsvård eller hållit 
på med saker som inte är bra för hälsa och utveckling så som brott, drog- eller 
alkoholmissbruk. Vården och behandlingen ska utgå från de enskilda ungdomarnas behov. 
Syftet med LVM-vården (lag om vård av missbrukare) är att avbryta ett livshotande missbruk 
och motivera till frivillig behandling. Vården varar i högst sex månader och ska sedan övergå 
till vård i öppnare former. Kommunen har det övergripande ansvaret och det är 
socialtjänsten som tillsammans med SIS bestämmer på vilket ungdomshem den dömde ska 
placeras. Kostnaden för en LVU placering ligger idag på 4900 – 6100 kr/dygn på en öppen 
avdelning och ca 7500 kr/dygn för en låst. Det finns platser där extra stort vårdbehov 
föreligger, som kostar nästan det dubbla. 
 
Problemet är att ungdomar vårdas på SIS enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga) samtidigt som dessa hem sedan 1999 också ansvarar för den slutna 
ungdomsvården LSU (lag om verkställighet av sluten ungdomsvård). Unga människor, bland 
dem barn, med stor möjlighet att komma tillbaka som välfungerade i vårt samhälle placeras 
tillsammans med unga vuxna förbrytare. Att blanda dessa ungdomar, med helt olika behov 
och förutsättningar är inte optimalt. Eftersom brotten har blivit grövre bland de yngre är det 
helt kontraproduktivt att blanda de här barnen. Förlorarna blir de som är mest 
vårdbehövande. Man bör ställa frågan om det alls är rimligt att en vårdorganisation ska ha 
ansvaret för grova kriminella där flera ingår i sådana strukturer att de faktiskt inte kan 
påverkas av, eller alls är motiverade till vård. Man kan enkelt räkna ut att det blir extra 
problematiskt när dessa, ibland våldsinriktade, kriminella ungdomar placeras med barn och 
unga vars psykologiska besvär eller missbruk kommer sig av utsatthet från just våld och 
övergrepp i hemmet. LSU-verksamheten har också brustit i sin inlåsande förmåga. Bara 
under 2020 skedde 26 rymningar där flera var morddömda.  
 
Det är inte ovanligt att Socialtjänsten placerar ungdomar med svåra psykiatriska vårdbehov 
på SIS ungdomshem när de istället är i behov av psykiatrisk kompetens. SIS saknar ofta den 
specialistkompetens som psykiatrin har, och som krävs för att hantera den här typen av 
mycket svåra vårdbehov. Därför har SIS flera gånger om misslyckats i sitt uppdrag att 
behandla och hjälpa barn med svår psykisk ohälsa och självmordsbenägenhet. Enligt 
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Socialstyrelsens rapport ”Utveckling av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna till och 
med 2016” ökade behovet av psykiatrisk vård hos ungdomar under åren 2006 – 2015 med 
nästan 100 procent.  
 
Det är dags att lyfta in tvångsvården i 2000-talet och reformera SIS och dess boenden. Det 
blir för varje rymning, fritagning, övergrepp och självmord allt tydligare att SIS har stora 
institutionella problem och behöver en genomlysning och hjälp med att reformera sig till 
den värld vi lever i idag. Det bör finnas en individuell vårdplan som efterlevs och följs upp. 
Våra barn behöver omtanke och trygghet, inte isolering och cigaretter. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi årsmötet besluta 
 
att  Moderaterna i Oscar Södra uttalar att LSU bör skiljas från SIS vård- och 

behandlingsverksamhet och organisatoriskt istället läggas under 
kriminalvården. 

 
att  Moderaterna i Oscar Södra verkar för att de ungdomar som lider av svåra 

psykiska problem bereds plats inom barn och ungdomspsykiatrin istället för 
inom SIS. 

 
att Moderaterna i Oscar Södra uttalar att en genomlysning av SIS särskilda 

ungdomshem görs och att en åtgärdsplan presenteras. 
 
att Moderaterna i Oscar Södra verkar för att ett system införs där nivån på 

dagersättningen som utgår för ungdomarnas vård på SIS-boenden blir 
beroende av det aktuella hemmets resultat i sin vård och behandling. 

 
att Moderaterna i Oscar Södra uttalar att SIS brustit i sin uppföljning av 

anmälningar om missförhållanden och att detta måste åtgärdas. 
 
att Moderaterna i Oscar Södra verkar för att ytterligare rymningshinder införs där 

barn och unga dömda för grova våldsbrott placeras. 
 
att motionen vidaresänds till Moderaterna i Stockholms Stads förbundsstämma. 
 
 
Styrelsens förslag till beslut 
 
Styrelsen för Moderaterna i Oscar Södra föreslår årsmötet 
 
att  bifalla motionen i sin helhet. 
 
att vidaresända motionen till Moderaterna i Stockholms Stads förbundsstämma. 
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Motion 14:2 Utveckla Frihamnen och Loudden med sjöfartskaraktär 
och kultur och idrott (Jan Larsén, Annika Elmlund) 
 
Stockholm har grundats på 1200-talet  genom sin strategiska placering vid vatten. Stockholm 
har byggt sin storhet som sjöfartsstad. Tidigt var de centralt placerade hamnplatserna vid 
Gamla stan, Blasieholmen, Stadsgården och Hammarbyhamnen viktiga. Genom stadens växt 
och större fartyg flyttade en stor del av verksamheten ut mot Värtan och Frihamnen. 
 
Frihamnen öppnade 1923 och var en viktig plats för Stockholm som ville vara med om 
konkurrensen om s k transitgods. Detta gods som bara skulle omlastas, skulle i en frihamn 
inte behöva  var  utsatt för skatter och tullar för gods, som ändå skulle till tredje land. Vid 
öppningen var frihamnen som sig bör omgärdad med staket och alla fick kontrollerat åka in 
och ut genom en port med kontroller. 
 
Frihamnen var också den tidiga flygplatsen i Stockholm. De första flygningarna gjordes 1909 
på Ladugårdsgärde och senare på isen vid Värtan. 1924 invigdes Lindarängens flygstation, 
med hangar ritad av Sven Markelius. Detta var platsen för Stockholms flygplats fram till 
Bromma invigdes 1936. 
 
Frihamnens byggnader uppfördes åren efter invigning och bland de mer intressanta måste 
Banankompaniet nämnas. Med interiörer där bananer formats i stuckaturen! Magasinen 
ritades av Åke Tegelin som också står för många av övriga byggnader. 
 
Frihamnen behövs inte sedan många år och containerhamnen har flyttat till nyöppnade 
Norvik. Kvar finns behovet av platser för större gästande kryssningsbåtar som är en viktig 
näring för Stockholm. Och naturligtvis planer på byggnation för en växande stad. 
 
Att bygga bostäder nära vatten är attraktivt och exploateringslusten är stor. Men hur bygger 
man klokt där man tillvaratar platsen historia och grundkaraktär? I många vattennära 
områden i Stockholm har all tidigare bebyggelse rivits och hus har byggts i stil som inte är 
kopplat till Stockholm utan kunde vara placerade var som helst i världen. Ingen speciell 
karaktär kommer fram och då blir också paradoxalt värdet kanske mindre för nyttjarna. 
 
I många hamnstäder där man byggt  bostäder och kulturbyggnader finns klara och starka 
kopplingar till den sjöfartsverksamhet som funnits tidigare på platsen. London och Liverpool 
är några exempel med fantastiska platser där kranar och byggnader finns kvar som 
karaktärskapande vid sidan av nya hus. Den starka karaktären ökar attraktionskraften och 
det kommersiella värdet blir sannolikt högre. I Stockholm har vi inte alltid valt denna väg. 
 
Samtliga Blå, Gröna och Gul klassade byggnader bör sparas. 
 
Blått är den högsta klassen och omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde.  
 
Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är 
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.  
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Gult är den tredje nivån som används vid klassificering. En gulklassning på Stadsmuseets 
kulturhistoriska klassificeringskarta innebär att fastigheten har bebyggelse av positiv 
betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.  
 

 
 
Risken är stor för konflikter och strategi för sjöfartens byggnader saknas. 
 
Modell över Loudden/Frihamnen med förslag till nya byggnader. Nedtill i mitten ses 
flyghangaren som en grå byggnad och högre upp i bildens mitt Magasin 1 med sina 
tegelfasader. 
 

 
 
Inför arbetet med frihamnen finns möjlighet att anpassa sig och göra en karaktärsfull plats 
med karaktär från flyget och frihamnen. Här finns möjlighet att lyfta fram frihamnens 
byggnader och kanske på lämplig plats återskapa ”Frihamnsentrén”. Tullbyggnaderna finns 
kvar men det finns stor risk att de rivs utan tanke på ursprung. Rivningstillstånd finns redan. 
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För att få ett område där kryssningstrafiken fortsatt kan finnas kvar behövs rymd och 
barriärer för att hindra konflikten mellan industriverksamheten (sjöfarten) och bostäder.  
Här kan byggnader med kultur och idrott finna en naturlig plats.  Hamnmagasin och kanske 
nya byggnader skulle kunna utgöra ett nytt och intressant besöksmål för både 
kryssningsgäster och tillresta samtidigt som de bildar barriär mot bostäder. 
 
Med detta som bakgrund förslås 
 
att  Moderaterna i Oscar Södra verkar för att det framtida arbetet med Frihamnen 

och Loudden tar sjöfarten och det tidiga flyget som symboler och tema för den 
exploatering som planeras. 

 
att  Moderaterna i Oscar Södra verkar för att, för bevarandet av kryssningshamnen, 

utnyttja kultur och idrott i byggnader som omgärdar hamnplatserna och också 
komplettera dessa med nya byggnader. 

 
att Moderaterna i Oscar Södra verkar för att man tar intryck från andra lyckade 

exploateringar i storstäder där man bevarat karaktären på ursprungliga 
byggnader, kullerstenar och spår. T ex som man gjort i Docklands, London, 
Meatpacking, Southstreet Seaport och Brooklyn Bridge Park, New York och i 
Hamburg där det gamla hamnområdet i city blivit Hafen City, en helt ny 
stadsdel. 

 
 
Styrelsens förslag till beslut 
 
Styrelsen för Moderaterna i Oscar Södra föreslår årsmötet 
 
att  bifalla motionen i sin helhet. 
 
att vidaresända motionen till Moderaterna i Stockholms Stads förbundsstämma. 
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Motion 14:3 Bevara och utveckla innerstadens fickparker (Jan Larsén, 
Annika Elmlund) 
 
I Stockholms innerstad finns små gröna ytor som  är lite bortglömda och används som 
hundtoalett, korsning av cyklar och gående, upplag eller helt enkelt bara är glömda och 
styvmoderligt behandlade i stadsbilden. Dessa platser skulle kunna genom mer planering 
kunna vara till stor glädje för stockholmare. Vissa platser skulle kunna göras till s k fickparker 
med fokus på nyttjande för människor men också vara en plats för växter och djurliv (av det 
mindre slaget). Andra platser skulle kunna vara plats för grönytor och uteservering för 
intilliggande serveringar. Några exempel på platser att åtgärda är hörnet Birger Jarlsgatan 
och Regeringsgatan och hörnet Narvavägen och Banérgatan. 
 
Motionären föreslår därför att årsmötet beslutar 
 
att Moderaterna i Oscar Södra verkar för att identifiera och utarbeta en strategi 

för stadens s k fickparker med syfte att genom egen förvaltning och/eller 
samarbeten utveckla dessa till gröna oaser och plats för uteserveringar. 

 
att  årsmötet sänder motionen vidare till förbundsstämman. 

 
 
Styrelsens förslag till beslut 
 
Styrelsen för Moderaterna i Oscar Södra föreslår årsmötet 
 
att  bifalla motionen i sin helhet. 
 
att vidaresända motionen till Moderaterna i Stockholms Stads förbundsstämma. 
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Motion 14:4 Förstärkta regler mot offentlig konkurrens (Jan Larsén) 
 
Inom en rad områden bedriver det offentliga verksamhet som konkurrerar med privata 
företag. Inte sällan görs det med öppna eller dolda fördelar från det offentliga i form av 
kontrakt eller ekonomiska stöd av olika slag. En orättvis och otillbörlig konkurrens uppstår 
därmed vanligen kallad konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 
 
Enligt undersökningar som gjorts inom Almega är detta ett av de större hindren för 
företagens tillväxt. Svenskt Näringsliv får rapporter från många bekymrade företagare. Det 
hämmar välbehövlig innovation och utveckling inom flera tjänsteområden. Konkurrensen är 
vanligast i tjänstesektor. Kommuner kan bedriva verksamheter som ligger långt ifrån den 
kommunala kompetensen. Det förekommer bröllopstårtstillverkning, turismverksamhet  och 
resebyråverksamhet. Inom flera områden har situationen med offentlig konkurrens blivit 
akut hot för de privata, särskilt nu under pandemiåret. 
 
I modern tid har nya konkurrensregler skapats och balansen mellan det offentlig och privat 
företagande förbättrats. Reglerna är dock omständliga och kräver oftast att 
Konkurrensverket undersöker och tar initiativ för att otillbörlig konkurrens upphör. Ytterst 
skall tvister avgöras i domstol där konkurrensverket som alla andra parter kan åläggas att 
betala rättegångskostnader vid förlust. Detta förhindrar Konkurrensverket att ta upp många 
mål då en förlust kan äventyra hela Konkurrensverkets budget. En tvist i domstol tar också 
mycket kraft ur Konkurrensverkets som har begränsade resurser. Motparten är kommun 
eller region med mycket starka ekonomiska muskler. 
 
Sverige har nyligen anpassat sig till EU:s regler om konkurrenstillsyn och ger från 1 mars 
2021 Konkurrensverket rätt till att besluta om sanktionsavgifter som första instans. Det är 
positivt, också i preventivt syfte då marknaden förstår att Konkurrensverket mycket snabbt 
kan reagera och agera. Reglerna omfattar inte kommuner och regioner. 
 
För att komma tillrätta med den otillbörliga offentliga konkurrensen bör Konkurrensverket 
också få samma möjligheter  till att besluta om sanktionsavgift för kommuner och regioner. 
Konkurrensverket bör också i alla ärenden som handlar om konkurrensbegränsande offentlig 
säljverksamhet få beslutanderätt istället för att vända sig till domstol. Konkurrensverkets 
beslut skall fortsatt kunna överklagas. Genom att ha denna ordning kommer sannolikt 
kommuner och regioner att vara mer försiktiga med att närma sig otillbörliga stöd för sin 
egen verksamhet i konkurrens med det privata. Denna förändring av reglerna skulle 
sannolikt medföra en ökad privat innovativ verksamhet utan att det kostar samhället något. 
När vi nu försöker återstarta svensk ekonomi efter pandemin så är detta kanske den lägst 
hängande frukten! 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås årsmötet besluta 
 
att  Moderaterna i Oscar Södra verkar för att det omgående införs regler som ger 

Konkurrensverket beslutanderätt i frågor som gäller konkurrensbegränsande 
offentlig säljverksamhet. 

 
att motionen sänds vidare till förbundsstämma och partistämma. 
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Styrelsens förslag till beslut 
 
Styrelsen för Moderaterna i Oscar Södra föreslår årsmötet 
 
att  bifalla motionen i sin helhet. 
 
att vidaresända motionen till Moderaterna i Stockholms Stads förbundsstämma. 
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Motion 14:5 Medlemskap i NATO eller bättre samarbete med 
bibehållen neutralitet (kan ha en medlare mellan olika intressen) 
(Abbas Javanmardi) 
 
Det är viktigt att totalförsvarsbeslutet nu kan fattas och att det finns en bred samsyn i 
Sveriges riksdag kring utvecklingen av svenskt totalförsvar. Totalförsvarsbeslutet 2021–2025 
innebär den största ambitionshöjningen av försvarsförmågan på 70 år. Jag vill att försvaret 
till 2030 har 2 procent av BNP, i linje med Försvarsberedningens uppskattning. 
 
Den solidariska säkerhetspolitiken som är grunden för den svenska försvars- och 
säkerhetspolitiken måste tydliggöras och bli förutsägbar för att på allvar bli krigsavhållande 
och avvärja hot mot vår säkerhet. Sverige är förvisso i dag inte medlem i någon militär allians 
men bör söka medlemskap i Nato, i likhet med våra likasinnade och demokratiska 
samarbetsländer. 
 
 
Styrelsens förslag till beslut 
 
Moderaterna har under lång tid drivit kravet på att Sverige bör bli medlem i Nato. Så kan vi 
bäst värna vår egen säkerhet och så kan vi också bäst bidra till andras säkerhet och därmed 
till den regionala stabiliteten. 
 
Redan inför nu fattade försvarsbeslut har Moderaterna drivit kravet på en upptrappning av 
försvarsanslaget till 2 procent. Det är motiverat dels för att återvinna förlorad militär 
förmåga genom den nedrustning som utan hänsyn till Rysslands framväxande hot 
påbörjades med början av 2000-talet. Nu beslutade höjningar är inte större än att de 
återställer försvarsanslagens nivå till den som gällde efter det första steget av nedrustning 
som gjorde Sverige mer utsatt. Tyvärr handlar det därför inte om en stor ambitionshöjning. 
 
Sådana präglade svenskt försvar under hela efterkrigstiden då vi hade ett väsentligt högre 
försvarsanslag som gav trovärdighet åt får säkerhetspolitik. Den rekordlåga nivån på 
försvarsanslagen på ca 1 procent höjs nu till den i ett historiskt perspektiv också låga 1,5 
procent. Det är en nivå som även den är historiskt låg. 
 
Mot den bakgrunden är det som Moderaterna har krävt viktigt att uppnå en nivå på 
försvarsanslagen som motsvarar 2 procent av BNP, i likhet med vad de flesta europeiska 
länderna gemensamt har åtagit sig. 
 
Styrelsen för Moderaterna i Oscar Södra föreslår årsmötet 
 
att  anse motionen besvarad med vad som ovan anförts. 
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Motion 14:6 Migration och integration (resulterar i bättre samhälle 
med bättre möjligheter och trygghet för alla) (Abbas Javanmardi) 
 
Det är nödvändigt att Sverige får en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Frågan om en ny 
hållbar migrationspolitik är så viktig för Sverige att riksdagen måste vara redo att börja 
arbeta med frågan redan idag. Jag tror vi måste ta nu ansvar för att det här förslaget ska 
kunna genomföras genom att lägga fram betänkandet som en motion i Sveriges riksdag. 
 
 
Styrelsens förslag till beslut 
 
Styrelsen instämmer i motionärens framförda önskemål om en hållbar migrationspolitik. 
Moderaterna har lagt en lång rad olika förslag för att uppnå detta och styrelsen avser att 
noggrant följa detta arbete. 
 
Styrelsen för Moderaterna i Oscar Södra föreslår årsmötet 
 
att  anse motionen besvarad med vad som ovan anförts. 
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Motion 14:7 Bromma flygplats ska finnas kvar, kan bli bas för el-flyg, 
nav i Sverige, kan bli ett exempel för el-flygets utbyggnad (Abbas 
Javanmardi) 
 
Stockholm behöver Bromma flygplats för att utvecklas ännu mera. De lägre kostnaderna 
anges vara den viktigaste orsaken till valet av att kunna behålla Bromma-flygplatsen. 
Ytterligare skäl är just förseningarna på de stora flygplatserna. Man väljer hellre en mindre 
flygplats med inga eller mindre förseningar. 
 
 
Styrelsens förslag till beslut 
 
Styrelsen instämmer i motionärens synpunkter på värdet av Bromma flygplats. Moderaterna 
i både stad och län har understrukit detta värde och styrelsen förutsätter att man framgent 
arbetar för att Stockholm och Stockholmsregionen har tillgång till två olika flygplatser, där 
Bromma inte minst kan vara viktigt för introduktionen av CO2-fria flyg till de delar av landet 
som är särskilt beroende av just Bromma. 
 
Styrelsen för Moderaterna i Oscar Södra föreslår årsmötet 
 
att  anse motionen besvarad med vad som ovan anförts. 
 
 
 
 


