1. Berätta för folk vilka bidrag de har rätt till
Idag är det bara dom starka grupperna som kan sina rättigheter. Många svaga grupper klarar
inte det snåriga bidragssystemet. Därför är det angeläget att hjälpa de svaga grupperna i
bidragsträsket.
Försäkringskassan, som hanterar många bidrag har inte rätt att systematiskt fråga
skatteverket om inkomster och förmögenheter. Däremot är det enkelt att lägga in reglerna
för bidrag i skatteverkets datorer för automatisk behandling. Resultatet kan ingå i den
allmänna självdeklarationen för de deklarationsskyldiga.
Om statsfinanserna inte tål att alla utnyttjar sina bidrag så ska det lösas med ändrade
bidragsregler, inte att hemlighålla bidragen.
Därför yrkar vi
- att i förekommande fall deklarationen kompletteras med en text ”om dessa uppgifter
stämmer är du berättigad till följande bidrag”
- att i förekommande fall deklarationen kompletteras med en text ”om dessa uppgifter
stämmer och även dessa villkor är uppfyllda så är du berättigad till följande bidrag”
Sven Ahlinder, 2017-11-08
2. Stärk lönebildningen för offentliganställda
Den svenska modellen för lönebildning innebär förhandling och i sista hand strejk. Hos
industriarbetsgivarna ses strejk som en kostnad, men i det offentliga ses en strejk mer som
en besparing. Därför är industrin löneledande och det offentliga släpar efter. Det offentliga
ser ökade brister i attraktionskraft på grund av dåliga förhandlingsmöjligheter.
Vi föreslår att:
Den svenska modellen stärks för förhandlare i den offentliga sektorn
Sven Ahlinder, 2017-11-17
3. Inför olika typer av poliser
Polisen står inför olika uppgifter
- ingripanden av våldsmän
- utredande av brott
- IT kriminalitet
Idag finns bara en typ av test. Många ansökare stupar på fystestet trots att de kanske är
utmärkta IT poliser
Därför yrkar vi:
- att olika typer av poliser införs med olika inträdeskrav
Sven Ahlinder, 2017-12-19

4. New Political Management
Politikernas privata göranden är ständigt debatterat
Politikernas tjänsteutövning är däremot inte debatterat i samma grad. Detta beror på
allmänhetens dåliga insikt i tjänsteutövningen.
New Political Management vill synliggöra den.
Vi vill
- att alla socialdemokratiska grupper i alla politiska styrelser sätter upp tydliga och mätbara
mål inför varje mandatperiod
- att grupperna efter mandatperioden tydligt redovisar vad som åstadkommits, till vilken
kostnad och vad samhällsnyttan blivit
Sven Ahlinder 2018-01-21
5. Körkort för offentlig upphandling
Hälften av Sveriges BNP hanteras av den offentliga sektorn. Mycket offentliga medel går till
olika upphandlingar. Många av upphandlingarna leder till fördyringar på grund av att
upphandlingen varit felaktigt specificerad.
Det offentliga gör väldigt många olika upphandlingar. Alla tjänstemän kan inte vara
kompetenta att specificera alla typer av upphandlingar
Därför föreslår vi
- att beredande tjänstemän för varje upphandling skall vara certifierade för denna typ av
upphandling
- att om certifierade tjänstemän inte finns att tillgå, hjälp tas från privata företag för
specifikation
- att om privat företag specificerar upphandling så skall det privata företaget betala
eventuella fördyringar

Sven Ahlinder, 2018-01-25
6. Kriminalvårdande påföljd
Kriminalvårdarna säger att det bästa man kan göra för fångarna är att lära dom läsa och
skriva.
Därför yrkar vi
- att krav på att läsa in gymnasiebehörighet skall finnas som påföljd för brott
Sven Ahlinder, 2018-01-31
7. Det goda livet
Aldrig har så många ungdomar varit så psykiskt sjuka. Socialdemokraterna värnar om det
goda livet. Filosofen Martha Nussbaum har tio punkter om det goda livet såsom självkänsla,
praktiskt förnuft och samhörighet. Detta finns inte som uttalade mål i skolan. Vi tycker att

förskolan är rätt forum för denna utbildning
Vi yrkar
Att förskolans fokus skall vara att lära barnen det goda livet
Att förskollärare vid behov vidareutbildas om det goda livet
Att vid behov färdigheter som tillhör grundskolan tonas ner i förskolan
Sven Ahlinder, 2018-02-13
8. Skoltrötta elever
Vi socialdemokrater anser att alla gymnasieutbildningar ska ge behörighet till
universitetsstudier. Ett alternativ vore att ta universitetsbehörigheten i två steg. Om det
finns fungerande KomVux program för komplettering av behörighet, så kan de skoltrötta
eleverna slippa läsa pluggämnena under sina yrkesutbildningsprogram. Pluggämnena kan
läsas när studiemotivationen återkommit.
Därför yrkar vi:
- att pluggämnena skiljs från de yrkesförberedande linjerna i lämplig mån
- att KomVux erbjuder fungerande komplettering till de yrkesförberedande linjerna för
behörighet till universitetsstudier
Sven Ahlinder, 2018-04-11
9. Den svenska lönebildningsmodellen ska endast gälla privat sektor.
Bristen på poliser, sjuksköterskor och lärare visar att deras lönebildning inte fungerar. Den
svenska lönebildningsmodellen, som i sista hand leder till strejk, är inte tillämplig för
kommunalt och statligt anställda eftersom arbetsgivarna inte direkt drabbas om dom
strejkar.
För offentligt anställda ska istället lönen regleras så att tillgången på arbetskraft hålls på en
lagom nivå. För de privat anställda ska dagens system gälla.
Vi yrkar
- att den svenska lönebildningsmodellen enbart ska gälla privat anställda.
- att för offentligt anställda ska lönebildningen istället utformas för att reglera tillgången på
lämplig arbetskraft
Sven Ahlinder, 2018-04-29
10. Bitcoin
Bitcoin möjliggör en svart ekonomi. Därför behövs motmedel för att värna den svenska
modellen.
Vi yrkar:
Att det utreds hur kryptovalutor inte bildar en svart ekonomi
Sven Ahlinder, 2018-05-30

11. Ett verktyg för direktdemokrati
Under solrosrevolutionen i Taiwan 2014 utvecklade studenterna ett internetverktyg för
direktdemokrati
I Sverige har invånarna ett stort politiskt intresse men ett lågt partipolitiskt intresse.
Dessutom är användningen av internet frekvent och spridd.
Vi yrkar
- att det undersöks om internetverktyget för direktdemokrati från Taiwan kan användas i
Sverige i helhet eller delvis
Sven Ahlinder, 2018-07-01
12. Skärpta avgaskrav på motorcyklar och mopeder
I Sverige är motorcyklar och mopeder de fordon som osar mest. Det finns inga utsläppskrav
på varken kolväten eller partiklar. I Rom har alla tvåhjuliga motorfordon katalysator och
luktar inte mer än bilar.
Därför yrkar vi
- att tvåhjuliga motorfordon ska ha samma avgaskrav som bilar
Sven Ahlinder, 2018-11-20
13. Brottspreventiva straff
Det finns både förespråkare och motståndare till hårdare straff. En människa som inte har
något att förlora är en farlig människa. Därför ska straffen inte leda till detta.
Ekonomisk brottslighet å andra sidan är väl överlagd angående vinst och straff. Här bör
straffen öka betydligt
Därför yrkar vi
- att spontanbrott inte ska få högre straff
- att överlagda brott ska få högre straff
Sven Ahlinder, 2019-01-16

