
Yrkande	  motioner	  
	  

1. Bojkott	  för	  ett	  fritt	  Västsahara	  
Mikael	  Valter,	  GSHF:	  Ändringsyrkande	  (Att2):	  Att	  S-‐studenter	  verkar	  för	  
att	  omdirigera	  det	  ekonomiska	  stöd	  som	  upprätthåller	  ockupationen.	  
Ändringsyrkande	  (Att2):	  Att	  S-‐studenter	  verkar	  för	  att	  minska	  det	  
ekonomiska	  stöd	  som	  upprätthåller	  ockupationen.	  
Ändringsyrkande(Att3):	  Att	  S-‐studenter	  verkar	  för	  att	  förhindra	  nya	  
handelsavtal	  med	  Marocko.	  Tillägg:	  Att	  S-‐studenter	  ska	  verka	  för	  bojkott	  
av	  varor	  från	  det	  ockuperade	  Västsahara.	  
Adam	  Walli	  Löfgren	  och	  Nadab	  Abraha,	  SSK:	  Ändring	  av	  att-‐satts	  1	  till	  
"att	  Sverige	  skall	  införa	  ekonomiska	  sanktioner	  mot	  ockuperat	  mark	  i	  
Västsahara.”	  
	  

2. En	  hållbar	  integration	  	  
Mikael	  Valter,	  GSHF:	  Ändring(Att4)	  Att	  S-‐studenter	  lyfter	  fram	  en	  
möjlighet	  för	  dem	  som	  studerar	  svenska	  att	  skaffa	  en	  språkvän	  som	  har	  
bott	  i	  Sverige	  längre	  och	  kan	  guida	  personen	  in	  i	  samhället	  och	  språket.	  
	  

3. Fastighetsskatt	  för	  vattenkraftverk	  	  
Mikael	  Valter,	  GSHF:	  Ändring:	  "sänkas"	  ändras	  till	  "anpassas"	  
	  

4. Fastighetsskatt	  för	  vattenkraftverk	  
	  

5. Mamma,	  mamma,	  pappa,	  barn	  –	  för	  stjärnfamiljers	  rätt	  till	  likställt	  
föräldraskap	  
Mikael	  Valter,	  GSHF:	  Ändring:	  "sänkas"	  ändras	  till	  "anpassas"	  
	  

6. Skatt	  på	  termisk	  effekt	  i	  kärnkraftsreaktorer	  	  
	  

7. Stå	  upp	  för	  asylrätten	  även	  i	  svåra	  tider	  
Mikael	  Valter,	  GSHF:	  Tillägg:	  Att	  tillsätta	  en	  sanningskommission	  och	  
utreda	  det	  förtryck	  och	  den	  diskriminering	  som	  samerna	  utsätts	  för.	  
	  

8. Underteckna	  ILO-‐konventioner	  
Mikael	  Valter,	  GSHF:	  Tilläggsattsats:	  Att	  tillsätta	  en	  sanningskommission	  
och	  utreda	  det	  förtryck	  och	  den	  diskriminering	  som	  samerna	  utsätts	  för.	  
	  

9. Över	  min	  döda	  kropp!	  Dekorera	  inte	  med	  avlidna	  djur	  
	  



10. Avskaffa	  äktenskapet	  
Mikael	  Valter,	  GSHF:	  Ändring(att1):	  Att	  S-‐studenter	  ska	  driva	  sin	  idépolitiska	  
debatt	  om	  att	  avskaffa	  det	  juridiska	  äktenskapet.	  
Malin	  Malm,	  USHF:	  ändra	  att	  satsen	  som	  följer:	  Att	  s-‐studenter	  ska	  driva	  sin	  
idépolitiska	  debatt	  om	  att	  avskaffa	  det	  juridiska	  äktenskapet	  
	  
11. Progressiv	  arvskatt	  

	  
12. Lagen	  om	  anställningsskydd	  på	  en	  modern	  arbetsmarknad	  
Gustav	  Björklund	  Larsen,	  LSSK:	  Lägg	  till	  på	  att2:	  efter	  "lagen	  om	  
anställningsskydd..."	  -‐	  "...för	  att	  stärka	  fackens	  förhandlingsposition".	  
Stryk	  att3	  och	  ersätt	  med:	  "att	  Socialdemokratiska	  studentförbundet	  verkar	  
för	  att	  en	  utredning	  tillsätts	  med	  syfte	  att	  ta	  fram	  en	  uppdatering	  av	  LAS	  
som	  så	  att	  anställningsskyddet	  omfattar	  även	  de	  som	  idag	  befinner	  sig	  i	  
otrygga	  anställningar."	  
	  
13. Regler	  för	  arbete	  efter	  politiken	  

	  
14. Kvotering	  till	  universitets	  –	  och	  högskoleprogram	  av	  elever	  från	  skolor	  

som	  har	  en	  låg	  andel	  elever	  som	  vidareutbildat	  sig	  
	  

15. Det	  är	  häftigt	  att	  betala	  skatt	  
	  

16. Madonna	  for	  president	  
	  

17. Förbjud	  privata	  aktörer	  i	  skolan	  
	  

18. Stärk	  meddelarfriheten	  
	  

19. Gratis	  mensskydd	  
	  

20. Gör	  arbetstidsförkortning	  till	  en	  huvudfråga	  	  
	  

21. Inför	  kvotsystem	  för	  mottagande	  av	  nyanlända	  elever	  i	  kommunala	  
grundskolor	  

Catharina	  Svensson,	  SSK:	  Att	  alla	  skolor	  ska	  ta	  emot	  nyanlända	  elever	  oavsett	  
vem	  som	  är	  huvudman	  och	  vart	  skolan	  ligger.	  Tills	  att	  skolan	  förstatligas	  bör	  
skolorna	  ha	  ett	  jämnt	  mottagande	  av	  nyanlända,	  och	  detta	  är	  inte	  ett	  tillräckligt	  
legitimt	  argument	  för	  att	  inte	  införa	  ett	  kvotsystem	  för	  att	  ta	  emot	  nyanlända.	  
Alla	  skolor	  ska	  ta	  emot	  nyanlända	  elever.	  	  	  



22. En	  statlig	  bank	  för	  folket	  
Marina	  Fransson,	  GSHF:	  Att	  S-‐studenter	  ska	  verka	  för	  att	  SBAB	  ges	  ett	  
ägardirektiv	  som	  innefattar	  att	  bankens	  sparränta	  ska	  konkurrensutsättas,	  man	  
ska	  eftersträva	  att	  ha	  högre	  sparränta	  än	  storbankers.	  
	  

23. Motion	  om	  åtgärder	  för	  med	  minska	  snedrekryteringen	  till	  högskolan	  
Gustav	  Weijden,	  Malmö	  S-‐studenter:	  Attsats	  1:	  S-‐studenter	  verkar	  för	  att	  det	  
lagstadgas	  att	  studenternas	  utbildningsbakgrund	  på	  olika	  universitet	  och	  
högskolor	  samt	  till	  vilken	  grad	  studenter	  fullföljer	  sin	  utbildning	  kartläggs	  av	  
Universitetskanslerämbetet	  .	  Ny	  attsats	  2:	  S-‐studenter	  verkar	  för	  att	  
kartläggningen	  genomförs	  årligen.	  
	  

24. Bygg	  fler	  statliga	  cykelvägar	  
	  

25. Digital	  regional	  diversifiering	  
	  

26. Psykologmottagningar	  ska	  kunna	  falla	  in	  under	  samma	  preferenser	  som	  
annan	  vård	  	  

Redoy	  Ullah,	  Linköping:	  Motionär:	  Ersätta	  att	  sats	  1	  med	  följande	  att	  satser	  
Att	  S-‐studenter	  verkar	  för	  att	  alla	  som	  har	  behov	  av	  psykisk	  vård	  ska	  erbjudas	  
psykisk	  vård.	  	  
Att	  I	  den	  mån	  vårdbehovet	  inte	  täcks	  av	  offentliga	  utförare	  ska	  regionerna	  
genom	  upphandling	  eller	  andra	  styrmetoder	  erbjuda	  vård	  av	  privata	  utförare	  
tills	  det	  offentliga	  har	  kapacitet	  att	  tillgodose	  vårdbehovet.	  	  
Marina	  Fransson:	  Tilläggsyrkande:	  Att	  S-‐studenter	  verkar	  för	  att	  alla	  som	  har	  
behov	  av	  psykisk	  vård	  ska	  erbjudas	  psykisk	  vård.	  
Att	  I	  den	  mån	  vårbehovet	  inte	  täcks	  av	  offentliga	  utförare	  ska	  regionerna	  
genom	  upphandling	  eller	  andra	  styrmetoder	  erbjuda	  vård	  av	  privata	  utförare	  
tills	  det	  offentliga	  har	  kapacitet	  att	  tillgodose	  vårdbehovet	  
	  
27.	  Handikappad	  stad:	  	  
Redoy	  Ullah,	  Linköping:	  Motionär:	  ändring	  i	  att-‐sats:	  Att	  S-‐studenter	  ska	  verka	  
för	  att	  brits	  och	  lift	  för	  intim	  hygien	  på	  vuxna	  och	  ungdomar	  ska	  finnas	  på	  
offentliga	  toaletter,	  i	  huvudsak	  på	  statliga	  institutioner	  
Elin	  Fonden,	  GSHF:,	  Ändra	  till	  	  :	  Att	  S-‐studenter	  verkar	  för	  att	  öka	  
tillgängligheten	  i	  offentliga	  lokaler	  
	  

	  
30.	  En	  psykolog	  per	  vårdcentral	  



Rebar	  Alnazar,	  GSHF:	  Att1	  S-‐studenter	  verkar	  för	  att	  Sveriges	  alla	  vårdpersonal	  
och	  där	  patientunderlag	  finns	  ska	  ha	  minst	  en	  anställd	  psykolog	  
Redoy	  Ullah,	  Linköping:	  Motionär:	  Ändring	  i	  att-‐sats:	  Att	  S-‐studenter	  ska	  verka	  
för	  att	  Sveriges	  alla	  vårdcentraler	  där	  det	  finns	  anställd	  vårdpersonal	  och	  där	  
patientunderlag	  finns	  ska	  ha	  minst	  en	  anställd	  psykolog	  
	  
31.	  Vård	  av	  intersexpersoner	  
	  
32.	  Sprututbyte	  i	  Sverige	  
Redoy	  Ullah,	  Linköping:	  Att	  S-‐studenter	  aktivt	  driver	  att	  sprututbyte-‐	  och	  
relaterad	  verksamhet	  ska	  finnas	  i	  alla	  län	  och	  regioner	  i	  Sverige	  
	  
33.	  Matkasse-‐RUT	  
	  
34.	  Kvotering	  av	  HBTQ+-‐personer	  	  
	  
35.	  Ett	  värdigt	  bemötande	  av	  utsatta	  EU-‐medborgare	  	  
Rebar	  Alnazar,	  GSHF:	  Ändringsförslag;	  ta	  bort	  "vid	  extrema	  förhållanden"	  samt	  
utbildningen	  ska	  företrädesvis	  bedrivas	  på	  deras	  modersmål	  
	  
36.	  Reformera	  sex-‐och	  samlevnadsundervisningen	  


