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Distriktsstyrelsen för Skånes socialdemokratiska partidistrikt vill lämna följande rapport över
behandlade motioner vid distriktskongressen 2014.
Följande motioner avslogs av distriktskongressen:
Nr 3 (delvis), 8, 23 (delvis), 28 (delvis), 41, 50 (delvis), 51, 53, 55 (delvis), 60, 61 (delvis), 66, 70,
71, 72, 85, 87, 94, 96, 102, 109, 112, 115, 117, 123, 124, 127, 131, 133, 144 (delvis), 145,
148 (delvis), 150, 156 (delvis), 158, 164, 166 (delvis), 167 (delvis), 168 (delvis)
Följande motioner ansågs besvarade av distriktskongressen:
Nr 3 (delvis), 4 (delvis), 9, 12, (delvis), 21, 22, 23 (delvis), 24, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 44, 46, 47, 48,
49, 50 (delvis), 54, 55 (delvis), 59 (delvis), 63, (delvis), 74, 76, 79 (delvis), 80, 82 (delvis), 83, 84,
89, 91, 92, 93 (delvis), 95, 103, 104, 106 (delvis), 110 (delvis), 111, 113, 118, 119, 122, 135, 137,
138, 139, 144 (delvis), 146, 147, 149, 152, 153, 154, 155, 157, 163, 165 (delvis), 166 (delvis),
167 (delvis),
Följande motioner översändes med bifall till arbetarekommunerna:
Motion nr 166 ang. Utveckla friheten och tryggheten inom vård och omsorg

Arbete
Motioner nr 1, 2, 6, 7
ang. Trygga jobb, Heltid en rättighet
Svar: Motionernas intentioner har tagits upp i regeringsförklaringen. Heltid skall vara en norm.
Sveriges kommuner och regioner/landsting skall gå först.
Motion nr 3
ang. Begränsa visstidsanställningar
Svar: Det pågår en dialog mellan arbetsmarknadsutskottet och regeringen om begränsningen av
otrygga anställningar som lägg på varandra. Finns en samsyn om att detta skall begränsas och
regeringen ämnar återkomma snarast. Det krävs dock en lösning som vi kan finna majoritet för i
riksdagen vilket kommer innebära att vi inte kan klara frågan fullt ut i dagsläget.
Motion nr 4
ang. Stöd till funktionshindrade arbetssökande
Svar
Nio procent av befolkningen i åldern 16–64 år uppger att de har en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga. Möjligheterna att delta i arbetslivet har försämrats för denna
grupp. Ett ensidigt fokus på skattesänkningar och privatiseringar har gjort att arbetslösheten och
klyftorna ökat. Funktionshinderfrågorna är främst rättighets- och demokratifrågor. Förbättrad
tillgänglighet på alla samhällsområden leder till bättre förutsättningar för personer med
funktionsnedsättningar att studera, arbeta och delta i samhällslivet. Vi socialdemokrater anser att
bristande tillgänglighet bör vara en grund för diskriminering enligt lagen. Den nuvarande
diskrimineringslagstiftningen innehåller så omfattande undantag att det riskerar att leda till att
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lagen inom vissa områden blir tandlös. Därför anser vi att skälighetskrav bör knytas till
lagstiftningen.
Personer med funktionsnedsättning behöver ofta hjälpmedel för att kunna leva ett självständigt
liv i trygghet och kunna delta i arbetslivet. Lagen om stöd och service (LSS) har inneburit en
förbättring av levnadsvillkoren för många funktionshindrade. Men olika former av hjälpmedel
behöver också ingå som en del i vården och rehabiliteringen. Tillgången till hjälpmedel varierar
stort över landet liksom regler och avgifter. Det behövs en nationell strategi för att kunna möta
ett växande hjälpmedelsbehov.
Vi socialdemokrater vill från partiet centralt och regeringens sida:
-Att bristande tillgänglighet blir en fullvärdig diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen. Vi
anser att skälighetsbedömningar för vilka åtgärder som kan krävas med stöd av
diskrimineringslagstiftningen är rimligare än att lagstifta om undantag.
-Värna LSS-reformen och den personliga assistansen
se en samordnad kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att
komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden.
Motioner nr 5 och 10
ang. Ändring i EU-relaterad lagstiftning, omarbeta Laval, Migrerande arbetskraft
Svar: Sverige vinner på öppenhet. Ett fritt ekonomiskt utbyte med andra länder ger fler jobb. En
mångfald på arbetsmarknaden är positivt men arbetskraftsinvandring får aldrig användas för att
utnyttja människor. Inom EU ska vi inte konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor – vi
ska ha ordning och reda på arbetsmarknaden med lika lön och villkor för lika arbete – den fria
rörligheten som i grunden är bra får inte användas som en ursäkt för att dumpa villkor och löner.
Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och för det krävs starka parter på arbetsmarknaden.
Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner.
Vi socialdemokrater vill:
-riva upp Lex Laval. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige.
-Arbetstagare från tredjeland ska försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor.
-Arbetserbjudandet ska göras juridiskt bindande. Kännbara sanktioner mot oseriösa arbetsgivare
ska införas
-Ändra lagen om uthyrning av arbetskraft för att förbjuda att personal hyrs ut och hyrs in för ett
stadigvarande arbetskraftsbehov. Lagen om anställningsskydd inte ska kunna kringgås genom att
företag säger upp personal för att sedan hyra in personal för samma arbetsuppgifter införa ny
lagstiftning som säkerställer huvudentreprenörs ansvar för entreprenadkedjor.
Huvudentreprenören bör vara ansvarig för att underleverantörerna betalar kollektivavtalsenliga
löner, följer skattelagstiftningen och betalar arbetsgivaravgifter.
Motion nr 11
ang. Fria resor för arbetslösa när man kallas till AF
Svar. Denna fråga har inte tagits upp innevarande riksdagsår. Återkommer.
Motioner 12 och 13
ang. A-kassan
Vi vill skapa en arbetslöshetsförsäkring som stimulerar omställning på arbetsmarknaden och ger
såväl undersköterskan som ingenjören stabila ekonomiska förutsättningar. Vi vill att a-kassan
bygger på inkomstbortfallsprincipen. Det minskar rädslan för förändringar i arbetslivet och ökar
omställningsförmågan i hela ekonomin.
Vi socialdemokrater vill:
Förbättra a-kassan. Taket ska höjas så att den som tjänar 25 000 kronor i månaden får 80
procents ersättning, och ersättningsnivån ska vara 80 procent under hela ersättningsperioden. I
takt med att arbetslösheten minskar och sysselsättningen blir högre skapas ett utrymme för
ytterligare förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen
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Att a-kassan ska stimulera till omställning på arbetsmarknaden. Den som är arbetslös ska kunna
få ut ersättning från försäkringen under en omställningsperiod
Att a-kassan ska vara en frivillig försäkring, som är gemensamt finansierad
Att fler ska vara med i a-kassan
Att a-kassan ska administreras av de fackliga organisationerna.
Motion nr 14
ang. Resurser till Arbetsmiljöverket
Svar: Uttalat av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson: Många brister i arbetsmiljön handlar i
grunden om försämrade arbetsvillkor. Människor med osäkra anställningar saknar ofta den
trygghet som krävs för att våga visa på bristerna i arbetsmiljön och tar mindre gärna på sig
förtroendeuppdrag som till exempel att bli skyddsombud. Därför går arbetet för en förbättrad
arbetsmiljö hand i hand med arbetet för stärkta rättigheter och ökad trygghet för löntagarna.
En mer ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen. Regeringen hade i
budgetpropositionen aviserat satsningar för 2015 som hade gjort det möjligt för
Arbetsmiljöverket att rekrytera 40 nya inspektörer. I det paket regeringen presenterade ingick
också särskilda satsningar på arbetslivsforskning om kvinnors arbetsmiljöproblem, regionala
skyddsombud och företagshälsovårdens kompetensförsörjning. Men regeringens budgetförslag
röstades ner av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, därför blir det inga förstärkta
anslag från 1 januari 2015 till Arbetsmiljöverket.
I Arbetsmiljöverkets nya regleringsbrev ger regeringen myndigheten ett skarpt uppdrag att i
samverkan med polisen och andra berörda myndigheter förstärka tillsynen av så kallade grå
företag, företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar.
Arbetsmiljöverket får också i uppgift att i göra en samlad analys av händelser där personer från
ett annat land som arbetar tillfälligt i Sverige har förolyckats eller skadats allvarligt.
Motion nr 15
ang. Rättvis avdragsrätt, fackavgift och A-kassa.
Svar: Avdragsrätt för A-kassa och fackföreningsavgift följdes upp i Riksdagen våren 1014 då S, V och mp
röstade för ett förslag om att arbetsgivares och arbetstagares kostnader för medlemsavgifter ska behandlas
likartat i skattehänseende. Alliansen tillsammans med SD röstade ner förslaget.

Motion nr 16
ang. En hållbar arbetsdag
Svar: Har ännu inte tagits upp under innevarande riksdagsår.
Motion nr 17
ang. Garantilön vid konkurs
Svar: Har ännu inte tagits upp under innevarande år
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Utbildning förskola
Motion nr 18
Angående barnkonventionen
Svar: I regeringsförklaringen klargjordes att barnkonventionen ska göras till svensk lag. Detta är
ett glädjande och viktigt besked som innebär att barns rättigheter kommer att stärkas och
genomsyra alla samhällsområden som direkt eller indirekt rör människor under 18 år.
Socialdepartementet har därför lagt ett tilläggsdirektiv till den redan befintliga utredningen, som
tidigare skulle titta på HUR Sverige kan göra Barnkonventionen till svensk lag, till att nu i stället
titta på HUR vi ska göra när vi gör barnkonventionen till svensk lag. Det är ett tydligt
tilläggsdirektiv och Regeringen kan förhoppningsvis lägga en proposition om att göra
Barnkonventionen till svensk lag under 2016.
Motion nr 19
ang. Nationella prov i grundskolan
Svar: Ännu inte fått gehör i hela riksdagsgruppen. Första steget blivit att de nationella proven
rättas av en person utan koppling till den skola vars prov rättas. Vi har sedan tidigare arbetat för att
genomföra en översyn av de nationella provens antal, omfattning effekter och syfte.

Motion nr 20
ang. Förutsättningar för lärare – framtid för elever
Svar: I budgeten 2014 som tyvärr avslogs av riksdagen den 3 december fanns flera förslag att
stärka den svenska skolan inom flera områden och på flera nivåer. I vårpropositionen kommer
regeringen att lägga kompletteringar till den lagda budgeten i syfte att följa S intentioner.
Regeringen kommer att satsa på tidigare insatser genom mindre barngrupper, fler anställda och
fler speciallärare under mandatperioden enligt vad som sagts under valrörelsen. Det finns ett
ambitiöst program för mandatperioden där den viktigaste delen är just tidiga insatser.
Allt kan inte göras på en gång då ekonomin eller omständigheter inte tillåter det. Exempelvis kan
inte lärarutbildning för speciallärare inte starta förrän ht 2016. Universitet och högskolor vill att
utbildningen ska ligga på hösten för det drar fler sökande.
Motion nr 25
ang. Mer idrott och hälsa på schemat
Svar: Precis som motionären påpekar är detta ett viktigt område. Det finns inga planer i nuläget
att driva på schemaförändringar med antalet timmar i läroplanen för idrott och hälsa.
Utbildningsutskottets S-grupp ser frågan som en utmaning för nära framtid.
Motion nr 26
ang. Säkerställande av stöd till elever med dyslexi i alla kommuner
Svar: Den stora satsningen kommer att ske för små barn, med tidiga insatser. Insatserna riktar sig
till barn i de första skolåren som också går till barn i behov av särskilt stöd. Genom att öka
personaltätheten ges pedagogerna möjlighet att hjälpa barn med olika stödåtgärder allt utifrån
barnets behov.
Läsa-skriva-räkna-garantin är tänkt som en garanti för att alla elever som är i behov av stöd och
särskilt stöd ska få det innan de lämnar åk 3. Garantin ska säkerställa att insatser sätts in så fort
personal upptäcker att en elev är i behov av stöd eller särskilt stöd.
Motion nr 27
ang. En skolkommission för en likvärdig och sammanhållen skola
Svar: Regeringen kommer att initiera en skolkommission med deltagare från forskning och
professioner. Till den kommer en referensgrupp att kopplas med politiker från samtliga partier.
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Kommissionen får i uppdrag att lämna förslag som ska förbättra kvalitet, höja kunskapsresultat
och öka likvärdigheten i svensk skola. Förslagen från OECD:s rapport från granskning av svensk
skola ska också ingå.
Starten kommer att bli under tidig vår 2015 och beräknas pågå c:a ett år. Direktiven håller på att
utarbetas nu.
Motion nr 28
ang. En skola för alla
Svar: Idag ingår inte grundläggande specialpedagogik i lärarutbildningens grundutbildning. I
regleringsbreven ställs målen för universiteten och högskolorna. Det är upp till respektive
utbildningsanordnare att besluta och genomföra utbildningar för att nå upp till regleringsbrevens
mål.
Examensbeskrivningen däremot råder politiken över och där kan man styra vad som ska ingå i en
utbildning för att få examen. Dessa är tänkta att ses över, just med bakgrund att S anser att alla
pedagoger behöver utbildning i specialpedagogik
Motion nr 33
ang. Ställningstagande mot förslaget om införandet av högskolestiftelser
Svar: Utbildningsutskottets S-grupp motarbetar alla förslag i riktning mot högskolestiftelser.
Alliansen har haft ett sådant förslag men det drogs tillbaka då det var massiv kritik från lärosäten
och andra intressenter. Just nu ”är frågan död”, men skulle den uppstå kommer S att säga nej.

Sjukvård
Motioner nr 35, 38, 42, 45
ang. Tandvård
Svar: Tandhälsan spelar roll för hela kroppens välmående. Dålig tandhälsa minskar livskvaliteten
avsevärt och kan leda till följdsjukdomar. Tack vare tidigare gjorda investeringar och den fria
barn- och ungdomstandvården har de flesta en mycket god tandhälsa jämfört med tidigare
generationer. Situationen kan dock variera avsevärt mellan olika individer och det finns grupper
som avstår från tandvård av ekonomiska skäl. För att säkra en god tandhälsa i befolkningen och
förhindra nya klasskillnader i tandhälsa är det nödvändigt att tandvårdsförsäkringen har starkt
fokus på regelbunden och förebyggande tandvård samtidigt som det måste finnas ett bra skydd
mot riktigt höga kostnader. Alla ska regelbundet kunna gå till tandläkaren och ingen ska behöva
avstå från tandvård av ekonomiska skäl. Målsättningen på sikt bör vara att patentkostnaderna i
tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd av samma modell som gäller inom hälso- och
sjukvården. Det är en modell som gör det möjligt att börja bygga en tandvårdsförsäkring där man
successivt kan genomföra förbättringar för att nå målet.
Vi anser att frågan om tandvården, och att den måste göras tillgänglig för alla, är en fråga av stor
vikt och kommer att arbeta vidare med denna fråga under mandatperioden.
På grund av den rådande parlamentariska situationen har dock inga aktiva förslag lagts ännu.
Motion nr 40 och 52
ang. Återreglera apoteken
Svar: Vi socialdemokrater var mot avregleringen av apoteken. Denna har dessutom visat sig vara
misslyckad. Att köpa tillbaka apoteken skulle dock bli hiskeligt dyrt och vore att ge bort pengar
till de privata företagen då köpesumman skulle utgå från dagens vinstnivåer m.m.
Vi vill i stället satsa på att göra förändringar i regelsystemet så att det fungerar bättre.
Det kommer att arbetas vidare med denna fråga under mandatperioden. Både vad gäller hur och
var läkemedel ska hanteras.
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EU/Internationellt

- inga bifallna

Social/Socialförsäkringar
Motion nr 56
ang. Alla ska ha rätt till en bostad
Svar: Se motioner 97-99 Bostäder
Motion nr 57
ang. Alla är vi lika
Svar: Socialdemokraterna i Civilutskottet har drivit frågan om könsneutral
föräldraskapspresumtion under åren med borgerlig regering, men utan att få gehör. Till slut
tillsatte den borgerliga regeringen en utredning med uppdrag att överväga olika sätt att utöka
möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar.
Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag den 15 december 2015. Bland annat ska utredningen ta
ställning till om föräldraskapet för den kvinna i ett samkönat äktenskap eller samboskap som inte
har fött barnet ska kunna fastställas även i de fall assisterad befruktning har skett utomlands eller i
egen regi.
Frågan om könsneutral föräldraskapspresumtion är redan utredd tidigare under socialdemokratisk
regering, men av respekt för det arbete som sittande utredning nu lägger ner så kommer
regeringen att avvakta utredningens resultat. Partilinjen är dock fortfarande ja till könsneutral
föräldraskapspresumtion
Motion nr 58
ang. Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta
Svar: Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 aviserat att en central del i det kommande
arbetet med assistansersättningen och personlig assistans blir att ta ställning till den fortsatta
hanteringen av de slutsatser, åtgärder och förslag som har lämnats från olika myndigheter och
kommer att lämnas framöver. Det finns problem, och en bredare översyn av lagstiftningen kan
behöva övervägas.
Vad en eventuell utredning ska innehålla får vi återkomma till om och när det blir aktuellt.
Vi anser också att det kan finnas skäl att få mer kunskap om insatsen personlig assistans eller
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans som beviljas av kommunerna enligt
LSS.
Motion 59
ang. Våldsutsatta barn och kvinnor.
Svar: I budgetpropositionen för 2015 föreslog regeringen både mer pengar till Länsstyrelsernas
arbete för att stödja och utveckla samordningen av det lokala och regionala arbetet för att
motverka bl.a. mäns våld mot kvinnor. I budgeten föreslogs också 100 mkr ytterligare årligen för
att stärka de ideella kvinnojourernas arbete.
I budgetpropositionen skriver regeringen följande om bostadspolitikens inriktning,
”Bostadsbristen ska mötas med ökat bostadsbyggande, inte minst hyresrätter. För att möta bostadsbristen är
därför regeringens mål att det fram till 2020 ska byggas minst 250 000 nya bostäder. Regeringen kommer med
anledning av detta att överväga olika insatser för att stimulera ett kraftigt ökat bostadsbyggande.”
Motion nr 61
ang. Kommunal insyn
Svar: I regeringsförklaringen slås fast att offentlighetsprincip och meddelarfrihet ska gälla alla
aktörer som verkar inom den skattefinansierade välfärden. Företag i välfärdssektorn ska öppet
redovisa sin ekonomi på enhetsnivå.
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Motion 62 – Preventivmedel se Regionen sid. 15
Motion nr 63
ang. Anpassa aktivitetsersättningen så den fungerar i verkligheten
Svar: I motionen föreslås bland annat att de fyra ersättningsnivåerna i aktivitetsersättningen tas
bort och att ersättningen baseras på den del man inte har någon arbetsförmåga.
Diskussioner om detta har inletts och vår partiordförande och statsminister Stefan Löfven sa
redan i regeringsförklaringen att flexjobb skall skapas för personer med funktionsnedsättning.
( I det danska systemet Fleksejobb för personer med nedsatt funktionsförmåga går dagsaktuell
arbetsförmåga att kombinera med mer flytande ersättning)
I motionen föreslås också att personer med aktivitetsersättning kan erhålla arvode på lika villkor
vid förtroendeuppdrag, utan att det påverkar aktivitetsersättningen.
Båda frågorna har spelats in till våra partikamrater som är med i den parlamentariska
sjukförsäkringsutredningen, vars slutbetänkande bör komma i början av 2015.
Vi kommer att fortsätta att driva dessa och andra frågor om en förbättrad och modern
aktivitetsersättning.
Motion nr 64
ang. Integration av nyanlända ungdomar
Svar: Att klara integrationen är en av vår tid största utmaningar.
Det jobbas intensivt med att tillsammans med alla Sveriges kommuner hitta lösningar på problem
och det pågår en inventering. Arbetsmarknadsministern har som ett exempel träffat kommunala
företrädare från alla landets kommuner. Syftet med arbetsmarknadsministerns ”turné” är just att
ta fram nationella lösningar där kommunala idéer och problembeskrivningar beaktas. Motionen
från Skånes partidistrikt är helt i linje med regeringens ambition.
Motion nr 65
ang. Förbättrad sjukförsäkring
Svar: I regeringsförklaringen sa vår partiordförande och statsminister Stefan Löfven ” att
sjukförsäkringen ska hjälpa människor tillbaka till arbete och egen försörjning. Taket i
sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort. Övriga tidsgränser ses
över. Rehabiliteringen stärks, liksom skyddet vid sjukdom för studerande.”
Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslog i budgeten inför 2015 förändringar och
förbättringar inom socialförsäkringen. Budgeten röstades dock ned av borgarna o SD.
Vår budget innehöll bland annat:

Bort med den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.
De maximala ersättningarna i försäkringen har inte hängt med löneutvecklingen. Därför bör taket
på sikt höjas till tio prisbasbelopp. Målet är att de allra flesta ska få ut 80 procent av lönen vid
sjukdom.
Höjd sjukpenning för arbetslösa för att motsvara en höjd dagpenning från
arbetslöshetsförsäkringen
Hel inkomstrelaterade sjuk- och aktivitetsersättning bör lämnas med 64,7 procent av den
försäkrades antagandeinkomst i stället för nuvarande 60 procent. Förslaget innebär en förbättring
för ca 223 000 personer.
Vi socialdemokrater ville egentligen höja för de som har lägst ersättning, d.v.s. de med enbart
garantiersättning men detta gick inte igenom vid förhandlingar med de övriga rödgröna partierna.
Ang. reformerad sjukförsäkring så ser vi också att alla berörda aktörer samverkar och tar sitt
ansvar för att få en aktiv och fungerande sjukskrivningsprocess. Den socialdemokratiskt ledda
regeringen avser att inleda/har inlett samtal med arbetsmarknadens parter om hur sjukfrånvaro
ska kunna förebyggas och hur ett ändamålsenligt stöd för rehabilitering och omställning bör
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utformas. Det här är alla frågor som är viktiga för oss socialdemokrater och vi avser att
återkomma med frågorna i regering och riksdag framöver Den parlamentariska
sjukförsäkringsutredningen kommer att presenteras i mars 2015.
Motion 67
ang. Stärk pensionssystemet
Svar: Det pågår en bred översyn av olika delar av pensionssystemet, Pensionsgruppen består av
företrädare för de fem partierna som står bakom pensionsöverenskommelsen. Aktuellt är en
utredning om premiepensionssystemet. Pensionsfrågorna ingår nu i
Decemberöverenskommelsen.
Arbetet fortsätter för ett bra och hållbart pensionssystem.
Omsorg/Folkhälsa
Motioner nr 68 och 69
Barnomsorg på kvällar och helger
Svar: Utbildningsutskottets S-grupp driver frågan att ge kommunerna stimulanspengar för att ha
barnomsorg på obekväm tid. En stimulanspeng ska ges till alla kommuner.
Motion nr 73
ang. Familjecentraler
Svar: Frågan om familjecentraler kommer att behandlas i ett motionsbetänkande senare under
våren i Socialutskottet.
Något formellt ställningstagande från vår sida finns i skrivande stund inte.
Motion nr 75
ang. Meddelarskydd och kollektivavtal i privat välfärdsverksamhet
Svar: Även i detta fall kan hänvisas till regeringsförklaringen om att offentlighetsprincip och
meddelarfrihet ska gälla alla aktörer som verkar inom den skattefinansierade välfärden. I fråga om
kollektivavtal har initiativ tagits för att se över Laval-domen genom en parlamentarisk utredning
med inriktning att stärka arbetsrätten.
Motion nr 77
Lagstiftningen om överförmyndare m.m.
Svar: Socialdemokraterna i Civilutskottet har under den borgerliga regeringen drivit på om
behovet av utredning och modernisering av föräldrabalken gällande överförmyndare m.m., i
enlighet med motionärernas krav. Detta är fortfarande partilinjen.
Här ett utdrag ur riksdagsmotion från 2014, undertecknad av S-gruppen i Civilutskottet.
”Syftet med utredningen Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27) var att säkerställa att
det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare. Problemet är emellertid att
direktiven begränsade utredningen till att enbart titta på kortsiktiga lösningar på vissa akuta
frågeställningar. Huvudproblemen finns fortfarande kvar. Svarar det nuvarande systemet
verkligen mot dagens behov? Hur skyddar samhället på bästa sätt de människor som är i behov
av en god man eller förvaltare? Vi anser, i likhet med flera remissinstanser, att det behövs ett
initiativ till att revidera och modernisera hela den aktuella lagstiftningen för att göra systemet mer
ändamålsenligt utifrån de behov som finns i dag.”
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Motion nr 78
Barns rättigheter till en meningsfull fritid
Svar: Denna fråga berördes i Regeringens budget för 2015.
Alliansen vill att barn som växer upp i ekonomiskt utsatta familjer ska få möjlighet att ansöka om
en fritidspeng. Denna ska gälla för barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd under sex månader
eller längre. Fritidspengen innebär att familjen kan få ersättning för sina utlägg för barnens
fritidsaktiviteter. Men vi tycker inte att barn ska behöva begära kvitton och intyg från den
förening eller kommun som arrangerar aktiviteten de vill delta i. Det är utpekande och
stigmatiserande, och påminner starkt om den ordning som rådde innan den generella välfärden
byggdes ut. Dit ska vi inte tillbaka. Därför vill vi i stället pröva möjligheten att höja
försörjningsstödet för barnfamiljer så att alla barn får samma möjligheter att delta i olika
fritidsaktiviteter.
Motion nummer 79
Utrota barnfattigdomen
Svar: Sverige är ett rikt land. Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom.
Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot sin vilja. När sedan
familjens inkomster inte räcker till i vardagen får barnen avstå från mycket av det som deras
kompisar gör. Att gå på bio, träna fotboll eller följa med på skolresan blir en omöjlighet.
Barnfattigdomen ökar sedan ett par år tillbaka. Enligt tongivande forskare på området tyder
allting på att barnfattigdomen kommer att fortsätta öka om ingenting görs.
Att avskaffa barnfattigdomen handlar om politisk vilja och om prioriteringar. För att nå dit krävs
fler jobb, bättre skyddsnät, och en politik som tar hänsyn till alla barn.
I budgeten för 2015 föreslog S + MP en rad förslag som skulle minska barnfattigdomen. Bland
annat genom en effektiv arbetsmarknads- och fördelningspolitik. Förslag som höjt
underhållsstöd, bättre och säkrare trygghetsnät, rätt till heltid och barnomsorg på obekväm
arbetstid har alla nämnts antingen i budgeten, regeringsförklaringen eller på annat vis lyfts fram
av och från statsråden.
Då vi nu har regeringsmakten med en barnminister som, tillsammans med Regeringen, sätter
frågorna i fokus är det inte aktuellt med en särskild kommission.
Motion nr 81
Anhörighetsinvandring
Svar: Vi har i riksdagen tidigare drivit frågan om återgång till tidigare regler vad gäller
anhöriginvandring.
Ändringen kom till under Alliansregeringen med stöd av Miljöpartiet.
I budgetmotion 2013/14 yttrande vi bland annat ” Vi socialdemokrater, liksom en rad tunga
remissinstanser, kan inte se att en åtgärd som innebär att människor känner en otrygghet i att inte
veta om man kan få återförenas under trygga villkor kommer att leda till att integration och
arbetsförhet ökar. Snarare tror vi att försörjningskrav inverkar kontraproduktivt på målen om
ökad integration och delaktighet i arbetslivet. I detta hänseende medför regeringens politik en
oroande perspektivförskjutning där vi känner att lagen är ett sätt att minska antalet asylsökande
till Sverige.”
Detta ställningstagande kvarstår men på grund av det parlamentariska läget är det ingen fråga vi
kan driva just nu.
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Skatter/Ekonomi
Motion nr 82
ang. Arbete ska löna sig
Svar: Här beslutade distriktskongressen om en skatteöversyn/skattereform. Den frågan har
socialdemokraterna drivit i åtta år tillsammans med Mp och V men mötts av kalla handen från
Alliansen. Den nya regeringen sätter igång strategiska utredningar om de s.k. 3:12 reglerna,
bankskatt och vägslitageavgift som tänkbara förberedelser för framtida skattesamtal. En sådan
skattereform måste vara bred och blocköverskridande för att vara långsiktig.
Motion nr 88
ang. Energieffektivisering av bostäder
Svar: Motionen tar upp behovet av insatser för att stimulera renoveringar av
miljonprogramsområdena. Ett sådant första steg finns i den första budgeten från den nya
regeringen.
Motion nr 90
ang. Vägavgift för utlandsregistrerade fordon
Svar: Motionen tar upp att även utlandsregistrerade fordon ska betala vägtullar. Ett sådant förslag
har den nya regeringen lagt fram.
Motion nr 93
ang. Socialisera storbankerna, staten blir ensam utgivare av pengar
Svar: Detta förhållande råder redan idag och ligger givetvis helt i linje med nya regeringens
intentioner.
Bostäder

(inkl. Motion 56 Alla ska ha rätt till en bostad)

Motion 97 Bostadspolitik
Motion 98 Bostäder för alla
Motion 99 Bostadspolitik
Svar:
Regeringen lyfter nu bostadspolitiken, efter åtta förlorade år med borgerlig regering. Här ett
utdrag ur Regeringsförklaringen:
”Bostadspolitiken är en nationell angelägenhet. Bostadsbristen ska mötas med ökat bostadsbyggande, inte minst i
hyresrätter. Målet är minst 250 000 nya bostäder till år 2020. En bostadsmiljard införs till kommunerna för
ökat byggande. Kreditgivningen för nybyggnation stärks. Miljonprogrammets flerbostadshus ska moderniseras på
ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.”
Regeringens ambitioner går i linje med Distriktskongressens beslut gällande bostadspolitik.
Jämställdhet
Motion nr 100
ang. Kraftfullare politik för jämställdhet
Svar: Under det gångna verksamhetsåret har inte funnits utrymme för att komma igång med
arbetet. Distriktsstyrelsen har prioriterat valrörelsen. Däremot har det gjorts en del
utbildningsinsatser för att stärka jämställdheten under året. Därutöver föreslår distriktsstyrelsen i
riktlinjerna för verksamheten att jämlikhetsfrågorna får ett utrymme i vår verksamhet och där
kommer även jämställdheten vara en del av prioriteringen. Styrelsen avser därför att återkomma i
frågan.
10

Miljö, Jordbruk, Miljö
Motion nr 101
ang. Ekologisk hållbarhet
Svar: Arbetet med att Sverige skall bli ett ekologiskt hållbart samhälle pågår och i
överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet har detta ett tydligt fokus. Man
skriver att Sverige skall bli ett globalt föregångsland för miljön vilket skapar jobb och utveckling.
Det var också tydligt uttalat i budget 2015.
Motion nr 105
ang. Revidera minerallagen nu
Svar: Revidera minerallagen.
Förutom minerallagen så prövas gruvbrytning även av miljöbalken. Skärpta och utökade krav på
miljökonsekvensanalys har införts i miljöbalken och försiktighetsprincipen skall gälla.
Skåne har nu representation i Näringsutskottet som följer frågan.
Motion nr 106
ang. Skärpt lagstiftning vid producenthantering av elektronikavfall.
Svar: I augusti tog förra regeringen ett beslut om ny förordning av producentansvar för
elektronik. Syftet är att minska den påverkan som det har på miljön och öka återanvändningen
och materialåtervinningen.
Regeringen har nu tillsatt en utredning för att närmare analysera möjligheten att införa skatt på
farliga ämnen i vissa produkter t.ex. kläder och hemelektronik.

Trafik/Kommunikation
Motion 107
ang. Utreda möjligheten att öka skattefinansieringen av kollektivtrafiken för minskning
av avgifter för resande
Svar: Inga initiativ har tagits av riksdagsgruppen då detta i ett skånskt perspektiv främst är en
regional fråga för Region Skåne som trafikhuvudman där diskussionen om
subventioneringsgraden är ständigt närvarande mot bakgrund av Partidistriktets olika beslut.
Motion nr 110 ang. Regelverket kring A-traktorer
Svar: Har ännu ej tagits upp under innevarande riksdagsår.
Motion 114 Ang. Om återupprättande av nattågstrafik på sträckan Malmö Stockholm
Svar: Uppvaktningar gentemot SJ för att bevara nattågen har skett främst från Region Skåne och
näringslivet i regionen. Detta har lett till att trafiken förlängts i två omgångar. Trafiken är nu
förlängd fram till sommaren 2015. Riksdagsgruppen följer frågan.
Motion 121
ang. Återförstatliga bilbesiktningen.
Svar: Inga initiativ tagna ännu.
Motion 122
ang. Offentlig-privat samverkan är inte lösningen - förnuftiga offentliga
infrastrukturinvesteringar är framtiden.
Svar: Riksdagsgruppen bevakar frågan om att det offentliga ska ha det huvudsakliga ansvaret för
planering och investering i infrastruktur i alla de sammanhang som frågan kommer upp. Det
handlar bland annat om diskussioner när det gäller stora infrastrukturprojekt och hur dessa ska
finansieras men också arbetet med åtgärdsplaner i den nationella infrastrukturen.
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Näringsliv, Regional utveckling
Motion 125
ang. Förutsättningarna för it och telekommunikation
Svar: Den socialdemokratiskt ledda regeringen vidtar en rad åtgärder för att nå målet i den
nationella bredbandsstrategin om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till
bredband om minst 100mbit/s 2020. Bland annat innebär det att regeringen aviserat omfattande
satsningar inom ramen för landsbygdsprogrammet fram till 2020.
När det gäller telefoni så är där en rad åtgärder föreslagna av PTS (Post och telestyrelsen) som nu
övervägs för att förbättra tillgången till pålitlig telefoni i hela landet.
Motion 126
ang. Staten ska stå för statens kostnader
Svar: Denna fråga kommer framförallt att bli aktuell i samband med revidering av den Nationella
infrastrukturplanen som förmodligen sker mot slutet av innevarande mandatperiod. Men
riksdagsgruppen bevakar också frågan fortlöpande för att försöka påverka så att ansvaret för
satsningar i statlig infrastruktur ska bekostas av staten och så att eventuell medfinansiering inte
ändrar prioriteringsordningen. I det arbetet behövs ett gemensamt ansvarstagande mellan
riksdagsgruppen och socialdemokraterna i Region Skåne.
Brott och straff
Motion 128 ang. Inför samtyckesparagraf.
Motion 129 ang. Samtycke vid sex är enda rimliga gränsen mot våldtäkt.
Svar: Motionerna med den inriktningen har inlämnats från ledamot i Skånegruppen till riksdagen.
Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska överväga om det bör införas en
samtyckesbaserad regleringsmodell för våldtäkt och om det bör införas ett särskilt straffansvar
för oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt. Vidare ska utredningen granska och analysera hur
rättsväsendet hanterar våldtäktsärenden. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2016.
Utredningen har sedan genom regeringsbeslut i november ombildats till en parlamentarisk
kommitté. Kommittén har antagit namnet 2014 års sexualbrottskommitté. Kommittén ska också
ta ställning till om straffet för de mest allvarliga fallen av våldtäkt och våldtäkt mot barn bör
skärpas, analysera om den befintliga lagstiftningen erbjuder ett tillräckligt starkt skydd mot vissa
sexuella övergrepp som med hjälp av modern teknik sker via internet, överväga om åtgärder kan
vidtas för att förbättra rutinerna när det gäller förordnande av målsägandebiträde.
Motion 130
ang. Arrestvaktutbildning.
Inga initiativ är tagna ännu.
Motion 132
ang. Genomföra förbättringar för att hindra det dödliga våldet mot kvinnor
Svar: Motionerna med den inriktningen har inlämnats från ledamot i Skånegruppen till riksdagen.
Kultur
Motion nr 134
ang. Uppdatering av kommunbiblioteken
Svar: Precis som motionen tar upp är våra bibliotek i stort behov av en uppdatering för att klara
av det moderna samhället. Detta är något regeringen slog fast i sin budget för 2015 då man bland
annat föreslog ett anslag till Kungliga Biblioteket på 10 miljoner kronor årligen till en nationell
biblioteksstrategi. Dessa pengar skulle då bland annat användas till det fortsatta arbetet med eböcker samt ökad tillgänglighet.
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Motion nr 136
ang. Aktivt arbete för en jämställd kultursektor
Svar: För den socialdemokratiska gruppen i Kulturutskottet är jämställdhetsfrågorna ständigt
bevakade. I regeringens budget för 2015 finner vi i volym 7 avsnittet ”Integration och
jämställdhet” där våra socialdemokratiska värderingar tydligt framgår. Värderingar som ska
genomsyras i alla våra verksamheter.
Utifrån detta föreslår vi att Kulturrådet ska ha ett särskilt uppdrag att se till att de i alla statliga
bidrag ska sträva efter att uppnå jämställdhet och ett jämställt kulturutbud.

Övrigt
Motion nr 156
ang. Schysta villkor vid offentlig upphandling
Svar: Regeringen förbereder en proposition angående schysta villkor i enlighet med det som
motionen tar upp.
Motion nr 159
ang. Förstärkning av stödet till idrotten
Svar: Skåneidrotten känner, liksom hela idrotts-Sverige i stort, att det finansiella stödet borde
vara större. Varken vårt parti eller idrottsminister Gabriel Wikström kan, av naturliga skäl, inte
utlova nya miljarder utan vidare, men säger samtidigt:
- Det är ett problem att man inte höjt de statliga anslagen sedan 2009. Det betyder en
värdeminskning på 200 miljoner. Vi är tydliga med att dessa anslag måste höjas. Vi orkade inte
med det i höstas, för det var många hål att fylla, men vi har sagt att vi ska göra det under
mandatperioden.
Skånes representant, i kulturutskottet som handhar frågorna, kommer att följa frågan.
Motion nr 160
ang. Socialdemokraterna i Skåne ska arbeta för utökad konsumentvägledning
Svar: På Socialdemokraternas hemsida står följande:
”Konsumentens makt måste stärkas, lagarna bli tydligare och beslut i Allmänna reklamationsnämnden få
konsekvenser. Det ska vara lätt för människor att vara aktiva konsumenter, handla medvetet och bidra till en
mer hållbar konsumtion. Alla konsumenter måste ges goda förutsättningar att kunna fatta rätt beslut kring vad
de ska köpa och inte köpa.”
Detta går i linje med motionärernas krav att ”Socialdemokraterna på nationell nivå ska verka för
att invånarna i respektive svensk kommun ska erbjudas någon form av konsumentvägledning”
I motionens brödtext förtydligas syftet med motionen: ”Syftet med denna motion är dock inte att
tvinga alla kommuner efter valsegern 2014 (eller senare) att erbjuda konsumentvägledning fem
dagar i veckan mellan kl. 8-17 dessa dagar. Syftet är att alla socialdemokratiskt styrda kommuner
efter valsegern 2014 (eller senare) ska erbjuda konsumentvägledning åtminstone i någon form”.
Uppförandekod för socialdemokratiskt styrda kommuner vad gäller konsumentvägledning ligger
inte på riksdagen, det är en fråga för Partistyrelsen och S-gruppen i Sveriges kommuner och
Landsting (SKL)
Motionerna 161 och 162
ang. Vinster i välfärden
Svar: I valet uttalades det enligt motionen intentioner våra skattemedel ska återinvesteras i
verksamheten. Centralt vill vi
Införa nationella kvalitetslagar som reglerar vilka spelregler som ska gälla för privata utförare
inom välfärden.
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Personaltäthet och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska inte kunna vara väsentligt lägre i
privata verksamheter än i offentliga
Införa en offentlighetsprincip och meddelarfrihet för personalen i hela välfärden
ställa krav på långsiktigt ägande, minst 10 år, för att få äga och driva offentligt finansierade
välfärdstjänster.
Ställa krav på öppna böcker och att ekonomin ska redovisas öppet på såväl koncern- som
enhetsnivå
Uppdra åt stat och kommun att stoppa överetableringen av skolor.
Stoppa möjligheten att köpa sig förtur (gräddfiler) på offentligt finansierade sjukhus
Skånegruppen kommer att följa denna fråga mycket nogsamt.
Motion nr 165
ang. Humanitära initiativet att Sverige utropa kärnvapenfri zon i Skåne/Sverige.
(endast bifall på att Sverige ska skriva under)
Svar: Inga initiativ är tagna ännu.
Motion nr 166
ang. Utveckla friheten och tryggheten inom vård och omsorg
Svar: Vår partiledare och statsminister uttryckte följande i sin regeringsförklaring:
”Ordning och reda skall gälla i välfärden. Barn, sjuka eller gamla skall aldrig bli bedömda utifrån
sin lönsamhet. Kortsiktiga vinstintressen hör inte hemma i välfärden. Vinstjakten skall stoppas.
Nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden införs i syfte att förbättra kvalitetens
och avsevärt begränsa vinsterna samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras.
I överenskommelsen med Miljöpartiet anges ”Vi skall ha valfrihet för brukarna men inte fri
etableringsrätt för välfärdsföretagen. Därför skall tvångs-Lov tas bort.”
I regeringsställning har vårt parti bland annat redan sjösatt.
En utredning som skall undersöka hur beställarna ska kunna ställa krav på arbetsmiljö, sociala
hänsyn och kollektivavtal.
En utredning om reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Särskild
utredare är för denna är Ilmar Reepalu, Malmö.
I övrigt påverkar riksdagsledamöterna frågorna i de instanser de kan.
Motion nr 167
ang. Förbjud myndigheter att lägga ut myndighetsuppgifter på privata
Svar: Här har såvitt känt ännu inga initiativ tagits på den korta tid som stått till buds men frågan
bevakas och får undersökas ytterligare framöver.
Motion nr 168:
ang. Skydd av gemensamt ägande
Svar: Förslaget om investeringsskydd har lagts fram innebärande uttryckligt förbud att sälja ut till
underpris. Värdet av en verksamhet ska värderas, inte bara säljas ut och enbart ta betalt för t ex
möbler och husgeråd som gjordes under alliansens mandatperiod i Stockholm. När det gäller
grundlagsskydd så är det en fråga som inte är aktuell för stunden då ju ett sådant beslut måste tas
två gånger med val emellan.
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Motion nr 6
ang. Heltid en rättighet, deltid en möjlighet.
Svar: I den antagna budgeten för regionfullmäktige för 2015 finns det skrivet att: Anställning på
heltid är en rättighet och deltid en möjlighet om så önskas. Region Skåne ska sträva efter att i
möjligaste mån erbjuda fasta tjänster.
Motion nr 7
ang. Angående rätten till heltidsarbete
Svar: I den antagna budgeten för regionfullmäktige för 2015 finns det skrivet att Anställning på
heltid är en rättighet och deltid en möjlighet om så önskas. Region Skåne ska sträva efter att i
möjligaste mån erbjuda fasta tjänster.
Motion nr 29
ang. Stöd för barn som ser dåligt och har svårt att följa undervisningen
Svar: Fanns inte utrymme för denna reform i budget för Region Skåne 2015 men
regionfullmäktigegruppen kommer arbeta för det under mandatperioden.
Motion nr 35
ang. Alla ska ha rätt till en god tandvård.
Svar: se riksdagsgruppen
Motion nr 43
ang. Akutsjukvården efter äldres behov.
Svar: I Region Skånes budget finns en satsning på förstärkt hemsjukvård med läkarstöd till den
kommunala hemsjukvården för att bättre kunna ta hand om bland annat de mest sjuka äldre.
Motion nr 44
ang. Brukarråd/pensionärsråd vid vårdcentralerna.
Svar: Vi har infört en ny politisk organisation i Region Skåne med delregionala
sjukvårdsnämnder. Vi har dessutom infört flera brukarråd på förvaltningarna. Vår ambition är att
dessa initiativ ska bidra till en närmare dialog med patienter och brukare. Vi uppmuntrar också
lokala initiativ likt det som beskrivs i motionen med brukarråd i Eslöv och Burlöv.
Motion nr 45
ang. Tandvård och tandhälsa.
Svar: Motionen har ännu inte föranlett några åtgärder men vi kommer arbeta med motionens
innehåll under mandatperioden.
Motion nr 62
ang. Fria preventivmedel
Svar: Vi har genomfört en mindre utredning som kommit fram till att det i nuläget inte finns
ekonomiskt utrymme för att göra preventivmedel kostnadsfria för alla oavsett ålder.
Motion nr 73
ang. Familjecentraler.
Svar: I hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag, som antagits, står: Utforma strategi för
inrättande av minst en familjecentral per kommun till år 2016
Motion nr 75
ang. Meddelarskydd och kollektivavtal i privat välfärdsverksamhet
Svar: I den antagna regionfullmäktigebudget för 2015 beskrivs också hur Region Skåne i avtal
och uppföljningar ska se till att de anställda som arbetar i entreprenadutsatt verksamhet omfattas
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av lika goda arbetsvillkor som personal i verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta är särskilt
viktigt i frågor som rör lägstalöner, arbetsmiljöarbete, riktlinjer kring arbetstider och
meddelarfrihet. Under 2015 ska upphandlingspolicyn revideras för att kunna utveckla möjligheten
att ställa tydligare miljökrav och sociala krav i upphandling som beskrivs i budgeten och i
Skåneprogrammet.
Motion nr 107
ang. Utreda möjligheten att öka skattefinansieringen av kollektivtrafiken för minskning
av avgifter för resande
Svar: Socialdemokraterna i Region Skåne har länge drivit frågan om att höja delen
skattefinansiering av kollektivtrafiktaxorna. Resurserna är dock begränsade och behoven i
sjukvården och kollektivtrafiken är stora så prioriteringar måste göras. För innevarande år är
taxorna oförändrade vilket utgör ett första steg att öka skattefinansieringen. Frågan kommer vara
fortsatt aktuell i nästkommande budgetprocess.
Motion nr 108
ang. En säker tågresa för alla
Svar: Skånetrafiken har fått i uppdrag att genomföra en granskning samt ge förslag på åtgärder
för att öka tryggheten och säkerheten ombord, både för resenärer och personal.
Motion nr 116
ang. Säkerheten och bemanning på tåg
Svar: Vi hänvisar till granskningen om säkerhet och vilka aspekter som kommer fram där.
Bemanningen är en ständigt levande fråga som ingår i kvalitetsaspekten i upphandlingarna, vilken
vi avser stärka.
Motion nr 120
ang. Se över och förbättra kollektivtrafiken i Skåne
Svar: Skånetrafiken genomför en generell översyn där bla situationen för gymnasieungdomar ska
belysas. Därefter kan eventuella åtgärder diskuteras och genomföras i dialog med kommunerna.
Motion nr 136
ang. Aktivt arbete för en jämställd kultursektor
Svar: I Kulturnämndens budget för 2015 framgår intentionerna i motionen tydligt. ”Genom
förtydligade bidragsvillkor och uppföljningsinsatser vill kulturnämnden verka för en långsiktig
utveckling mot jämställdhet inom konstområdena. Barn och unga, etnisk och kulturell mångfald,
jämställdhet samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska vara prioriterade
utvecklingsområden för mottagarna av verksamhetsbidrag”.
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Motioner nr 140 och 141
ang. Profilkläder
Svar: Partidistriktet tog tillsammans med partidistrikten i Västsverige fram ett utbud av produkter
att använda i valrörelsen. Detta informerades arbetarekommunerna om och det gick enkelt att
beställa varorna på en hemsida. Det fanns få begränsningar i lägsta antal att beställa vilket gjorde
att även små beställningar kunde göras.
Motion nr 142
ang. Ideologi i utbildningarna
Svar: I alla utbildningar som partidistriktet genomför finns inslag med idépolitik. Enda
undantaget är de funktionsutbildningar för styrelseledamöter som ABF anordnar på uppdrag av
oss.
Motion nr 143 ang. Ledamot från Skåne till näringsutskottet
Svar: Har genomförts av Skånska riksdagsgruppen vid fördelning efter valet 2014.
Motion nr 148 ang. Att vara medlem
Svar: Genom att fortsätta utveckla utbildningen av nya medlemmar har partidistriktet tagit ett
steg fram emot ett bättre mottagande av nya medlemmar. Detta arbete kommer fortsätta de
kommande verksamhetsåren.
Motion nr 151
ang. Pensionsutspel inför valrörelsen
Svar: Partiet formulerade krav om att minska skatteklyftan i valmanifestet. Ett första steg var att
skattebefria pensioner upp till 12 000 kronor och att skatteklyftan skall vara borta helt när vi
uppnår jobbmålet.
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