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Som motionärerna nämner har vi diskuterat frågan om 6 timmars arbetsdag och andra former av
arbetstidsförkortning, under många år. Redan när vi gick till 40 timmars arbetsvecka på 70-talet
var frågan aktuell. Målsättningen har varit att arbetstidsförkortningar skall ske med bibehållen
heltidslön.
Vi socialdemokrater vill ha ett jämställt, solidarisk och gemensamt finansierat välfärdssamhälle
där en majoritet av befolkningen får sin försörjning genom arbete. Idag har vi hög arbetslöshet
och färre i arbetsför ålder skall bidra med finansieringen för ett större antal äldre.
Vårt välfärdsrådslag har kommit fram till bästa sättet att klara finansieringen av den framtida
välfärden, är att öka antal arbetade timmar. Vi behöver skapa fler jobb och ett bättre arbetsliv
som gör att fler kan arbeta full tid och fram till pensionsålder.
Vår tids värsta folksjukdom är stress. Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken hos
kvinnor mellan 20 och 40 år. Utmattningssyndrom ligger bakom merparten av dessa sjukskrivningar. Kvinnodominerade yrken, där den anställda ansvarar för och vårdar andra människor, är
värst drabbade.
Detta är dock inget hinder för att vi påbörja utredningsarbetet för hur en sådan framtida reform
med arbetstidsförkortning kan införas och finansieras. Men vi måste också göra något och gå från
ord till handling.
Distriktsstyrelsen anser att detta kan ske i 2 steg. Att man börjar med att lagstifta om 35 timmars
arbetsvecka i första steget för att sedan gå mot 30 timmars arbetsvecka längre fram.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att bifalla motion 12,
att attsatserna 2, 3 och 4 i motion 1 anses besvarade,
att motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Arbetsmarknaden har som motionären beskriver förändrats över tid och den utveckling vi ser är
att otryggheten på arbetsmarknaden ökar. Lösa anställningar lavas på varandra och många kan
vittna om hur man i många år jobbat med tidsbegränsade anställningar av olika slag. På arbetsmarknaden behövs vikariat och tillfälliga anställningar av olika skäl men det är ingen tvekan om
att det idag är en orimlig ordning med allt för många korta och tidsbegränsade anställningar.
DS uppfattning är att det krävs en annan ordning. Otryggheten på arbetsmarknaden är
oacceptabel. Att ta steget att göra tillsvidareanställning som enda anställningsformen enligt LAS
ser vi dock inte som rimligt. Däremot anser DS att riksdagsgruppen och regeringen snarast måste
återkomma med förslag på lösningar hur man minskar visstidsanställningar och ökar tryggheten
på arbetsmarknaden.
DS föreslår distriktskongressen besluta.
att motionen anses besvarad.
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Trygga anställningar är en grundbult för ett hållbart arbetsliv. Distriktsstyrelsen håller med om
vad som framförs i motionen kring vikten av företrädesrätt för den anställda inom 9 månader
efter uppsägning. Det är viktigt att bemanningsföretag respekterar LAS så att inte företrädesrätten urholkas.
Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Det är viktigt att se över hur personer med förtroendeuppdrag också täcks av arbetslöshetsförsärkring. Dagens system kan som motionären skriver, bidra till att personer inte engagerar sig
politiskt eller fackligt. Det får konsekvenser för privatekonomin hos de som är engagerade för
demokrati- och utvecklingsfrågor. Det borde vara samma rätt till ersättning till a-kassa för ett
förtroendeuppdrag som för en anställning. Fråga utreds just nu i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen där utredningstiden har förlängts till 2 mars 2015.
Distriktsstyrelsen föreslås distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Gemensamt med utlåtande nummer 1.

Motionären beskriver på ett bra sätt problemet med en ökad otrygghet på arbetsmarknaden.
Distriktsstyrelsen, delar uppfattningen att det behövs möjlighet för tidsbegränsade anställningar i
vissa fall. Men att dessa då skall motiveras är rimligt.
Likaså delar Distriktsstyrelsen uppfattningen att övertidsuttaget är högt för vissa arbetstagare
samtidigt som arbetslöshet och ofrivillig deltid är ett problem. Distriktsstyrelsen är också överens
med motionären om att övertidsarbetet måste minska och att möjligheten för dispenser till mer
övertid begränsas.
Att just begränsa övertidsuttaget kan vara till fördel både för hälsan hos arbetstagaren och för att
skapa fler arbetstillfällen.
Distriktsstyrelseln föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Gemensamt med utlåtande nummer 1.
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Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att man inte skall kunna sätta LAS åt sidan utan
personer med företrädesrätt skall inte ersättas av bemanningsföretag. Det är också vår uppfattning att bemanningspersonal inte skall användas för varaktigt behov. Frågorna är viktiga och det
krävs en annan ordning för att skapa trygghet, ordning och reda på arbetsmarknaden. En längre
företrädesrätt är också ett steg i att öka tryggheten och för att säkerställa att människor inte byts
ut.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Motionären belyser ett problem som vi sett växa under flera år. Ett hållbart arbetsliv känns för
många långt borta. Vi ser också hur satsningar på arbetsmiljö har minskat under de 8 år vi haft
borgligt styre. Det krävs både forskning och ordentliga satsningar på arbetsmiljön, inte minst för
kvinnor. Arbetsmiljöverket behöver utökade resurser och motionären lyfter en intressant tanke
om utredning av AML.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Motionären tar upp en viktig fråga. Idag missbrukas företrädesrätten och en högre sysselsättningsgrad är inte alltid möjlig. Arbetsgivare väljer att fastställa sin arbetsorganisation där deltid är
en norm. Vi ser allt för ofta till och med hur man omvandlar heltidstjänster till deltid. Som ett
exempel ser vi hur Handels driver frågan mot kända kedjeföretag.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Gemensamt med utlåtande nummer 1.

Semester och dess längd och förläggning är ofta ett samtalsämne ute på arbetsplatserna.
I dagsläget är det 25 dagar som gäller. Vi hade ett kort tag 27 dagar men på grund av det finansiella läget i landet återgick man till 25 dagar. Helt klart är att man ute på arbetsplatserna vill se en
ökning till 30 dagars semester. Vissa fackförbund har redan fler semesterdagar i sina kollektivavtal
än lagens 25. Detta har parterna på arbetsmarknaden löst i samförstånd.
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Vi har också att ta ställning till en arbetstidsförkortning som distriktsstyrelsen ställer sig bakom.
Med det arbetet framför oss så anser vi att det i dagsläget är mer motiverat att driva arbetstidsförkortningen som fråga.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

DS delar motionärens uppfattning att det måste finnas en ordning på arbetsmarknaden där huvud
entreprenören tar ansvar och säkrar att det är en seriös upphandling. Det är orimligt att det bara
är i första ledet man kan ställa krav om kollektivavtal utan den som är huvud entreprenör måste
kunna säkra hela kedjan. En ÖK mellan S och LO inför valet 2014 visade på en gemensam syn
på frågan.
Att det antas lagstiftning för att säkerställa uppdragsgivares/ huvudentreprenörs ansvar för entreprenadkedjor. En möjlighet är att genom ett entreprenadavdrag göra huvudentreprenören ansvarig för att underleverantörerna betalar kollektivavtalsenliga löner, följer skattelagstiftningen
och betalar sina arbetsgivaravgifter.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Motionen beskriver vikten av att alla länder respekterar ILO:s kärnkonventioner och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Motionärerna beskriver också hur fackliga organisationer ska få
rätt att vid konflikt kunna stödja arbetskamrater i andra länder genom att vidta sympatiåtgärder
över nationsgränserna. Vidare beskrivs hur Sverige och andra länder måste skriva på ILO:s
konvention nr 198 och 94.
Distriktsstyrelsen instämmer i att Socialdemokraterna bör verka för att rätten till fackliga sympatiåtgärder erkänns och att Sverige och andra länder bör underteckna ILO:s konvention nr 198
och 94. Vidare ställer sig distriktsstyrelsen bakom att SAP ska utreda möjligheten till internationella kollektivavtal för att stärka arbetare i andra länder med sämre rättigheter än i Sverige.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Åter en motion som tar upp bl.a. arbetstiden och stressen i samhället. Distriktsstyrelsen instämmer i den bild som motionärerna ger av vårt samhälle idag.
Att verka för en arbetstidsförkortning, att stärka Lagen om anställningsskydd, 6 veckors semester.
Däremot kan vi inte bifalla att-sats 6 att § 5 LAS endast ska innehålla en anställningsform. Lagens
syn är att i grunden ska det vara fast anställning som ska gälla. Men sen måste det finnas andra
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anställningsformer. Bl.a. Vikariat när någon är ledig, Säsongsanställning, , provanställning, samt
att dessutom tillåta tidsbegränsad anställning för personer fyllda 67.
När det gäller att-sats 7 så förutsätter vi att nuvarande lag efterlevs. Kan inte se vad motionären
vill med att ytterligare stärka denna.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, tredje, fjärde och femte attsatserna bifalles,
att andra och sjunde attsatserna anses besvarande,
att sjätte attsatsen avslås,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Motionären tar upp en viktig fråga. Väntetiderna är långa och det tar för lång tid från PUT till
man är i åtgärder. Det är vår uppfattning att SFI-undervisningen skall starta så tidigt som möjligt.
Gärna redan under tiden man väntar på Migrationsverkets beslut. Det är långa handläggningstider
och det är rimligt att man nyttjar den tiden. Vad gäller lotsar har AF beslutat avsluta de avtalen.
Det har visat sig vara en dyr och ineffektiv reform som inte minst riksrevisionsverket har dömt
ut.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första och tredje attsatserna bifalles,
att andra attsatsen anses besvarad,
att motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Distriktsstyrelsen delar helt motionärens uppfattning. Alla kommuner borde ta sitt ansvar och vi
yrkar bifall till motionen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det inte är rimligt att man särbehandlar
människor utan att alla behandlas rättssäkert.
Frågan bör lyftas med Migrationsverket och distriktsstyrelsen anser att motionen kan bifallas.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
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Motionären lyfter viktiga frågor. Distriktsstyrelsen menar att det fortsatt krävs en asylprövning
men delar motionärens uppfattning att ärenden ibland tar lång tid och väntetiden måste kunna
kortas.
Distriktsstyrelsen menar också att man skall kunna använda tiden i väntan på besked om
uppehållstillstånd till att exempelvis starta sin SFI undervisning.
Det är inte distriktsstyrelsens uppfattning att vi skall ha fri invandring utan vi tror på asylprövningen som skall vara rättssäker och med kortast möjliga handläggningstider. Den fria rörligheten
inom Europa fungerar. Dock menar distriktsstyrelsen att den generella välfärden inte går att
kombinera med fri invandring och allas rätt till välfärdssystemen.
De som kommer till Sverige för att söka jobb omfattas inte av välfärdsystemen.
Många som kommer till Sverige för att söka jobb (arbetskraftsinvandring) tvingas konkurrera på
en låglönemarknad med usla villkor och låga löner. Det är distriktsstyrelsens uppfattning att
svenska kollektivavtal skall omfatta alla på svensk arbetsmarknad. Det krävs ordning och reda.
Den svenska medborgarskapslagstiftningen vilar på en grundtanke om ett medborgarskap som
utgår från samhörigheten med Sverige. Medborgarskap är ett rättsligt förhållande mellan individ
och stat. Distriktsstyrelsen ser i dagsläget inga skäl att ompröva den lagstiftningen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Distriktsstyrelsen medger att det finns positiva effekter med att skapa en flexibel ingång för en
grupp osäkra elever, genom att titta på de möjligheter som finns just då, och sedan erbjuda eleven
att byta program eller skola i mån av plats. Detta är vad skollagen omfattar idag.
Däremot ser distriktsstyrelsen kritiskt på förslag att systematisera en alternativ ingång till
gymnasieprogram, vilket hade ändå krävt en ändring i skollagen med motiveringen bl a:
• Majoriteten av eleverna har generellt svårt att bestämma sig.
• Om man etablerar speciella platser i program, kommer man att skapa en ny kategori elever: ”de
osäkra” och därmed peka ut de som tillhör denna grupp som bl a ”tillfälliga i klassen”. Detta
kommer att skapa A och B lag.
• Det blir praktiskt omöjligt att hålla löftet om plats i ett nytt program om eleven bestämmer sig
för att byta. Lovar man att erbjuda prova på plats, då måste man lova att hitta ny plats.
• Det nya programmet dit eleven önskar byta till har redan gått längre i studierna, vilket skapar
andra typer av problem om man inte hinner ifatt den nya klassen.
• En gymnasieskola i en mindre kommun kommer inte att kunna hålla ett sådant löfte pga sin
skala och begränsade flexibilitet än i större kommuner, vilket bäddar för orättvisor mellan
skolorna.
Distriktsstyrelsen anser att en sådan ändring i sökprocessen till gymnasiet skapar ännu större
problem för osäkra elever än själva osäkerheten.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
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Distriktsstyrelsen medger att det finns solklara fördelar med att tillfredsställa de elever som siktar
högre än andra, vare sig i antalet kurser de vill läsa under gymnasietiden eller antalet poäng de vill
uppnå. Distriktsstyrelsen uppskattar motionärens ambition men inser att en sådan möjlighet inte
lär kunna gynna alla elever på ett rättvist sätt. Majoriteten av svenska kommuner har idag mellan
1-2 gymnasieskolor, som praktiskt taget gör det möjligt i så fall för elever att fylla på med extra
kurser på sitt gymnasieprogram. Distriktsstyrelsen menar att gymnasieskolornas resurser skall gå
hellre till att satsar på att uppnå bättre betyg för eleverna än till högre poängtal. Det finns dessutom idag fantastiska möjligheter att studera på komvux, om eleven vill komplettera efter gymnasiet.
Distriktsstyrelsen, som en konsekvens av en tidigare motion från 2014, att initiera en intern utredning av FrittSök-modellen, för att studera eventuella negativa konsekvenser, efter att modellen
har använts i flera år mellan ett antal skånska kommuner.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionärerna redovisar tillräckligt goda skäl för att politiken skall agera i den riktning som önskas
i yrkandena, oavsett i vilken riktning som våldet utövas. Det är uppenbart att behövs en komplettering av viktiga ämnen och moment i relevanta högre utbildningar, samt även inom fortbildningen av personal och ledarskap.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Motionären förespråkar en utvärdering av den så kallade Förstelärarreformen. Framförallt riktar
motionären in sig på en utvärdering av själva rekryteringsprocessen av förstelärare. Därefter ger
motionären några konkreta förslag på åtgärder för att förbättra reformen.
Distriktsstyrelsen delar uppfattningen om att reformen behöver utvärderas ordentligt. Inte bara
vad gäller själva rekryteringsprocessen utan i sin helhet. De förslag som motionären anför som
förbättringar bör rimligtvis behandlas efter att en utvärdering är genomförd men vi ser inte något
hinder att förslagen ges som inspel till en eventuell utredning.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen bifalles,
att andra, tredje och fjärde attsatserna anses besvarade,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
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Motionären lyfter här friskolereformen och ställer frågan vilka konsekvenser den fått för elever,
lärare och skolresultaten. Att friskolereformen har påverkat den svenska skolan sedan den infördes är tydligt, och tyvärr har vi fått bevittna händelser där friskolesystemet har fallerat, allt på
elevernas bekostnad. Friskolereformen behöver ses över, det är vi överens om.
Motionären lyfter i att-satserna i sig inget förslag till beslut rörande det fria skolvalet, eller etableringsrätten för skolföretag, men lyfter viktiga frågor om bättre löner och arbetsvillkor, och efterlyser arbete för att skolorna ska utveckla sina pedagogiska metoder och att skolorna ska kvalitetssäkras med behöriga lärare. Vidare hävdar motionären att kvalitetskontrollen skulle säkras genom
ett statligt huvudmannaskap.
Styrelsen menar att staten redan idag har ett stort ansvar, för inte minst uppföljning och kvalitetskontroll genom Skolinspektionen.
Styrelsen menar liksom motionären att det krävs en ständig utveckling av de pedagogiska metoderna och det är ett uppdrag som skolorna har genom skollagen redan i dag. Reformer med
legitimation är genomförda just med ambition att säkra behöriga lärare men styrelsen ser att det
kommer att behövas fler insatser och utbildningsplatser för att garantera att skolorna kommer
kunna rekrytera de lärare som behövs.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionären lyfter frågan om kommunaliseringen av skolan och kopplar den negativa utveckling
som har varit i svensk skola framförallt till frågan om kommunaliseringen. Även friskolesystemet
anses av motionären vara ett problem. Vidare tar motionären upp frågan om obehöriga lärares
rätt att undervisa och lärarnas yrkesstatus som akademikergrupp.
Styrelsen anser inte att det kommunala ansvaret för skolan ska förändras. Det finns inga belägg
för att en återgång till en helt statlig skola skulle vara något som löser skolans problem. Finland,
som ofta framhålls som ett föregångsland, har till exempel en kommunal skola. Därutöver ligger
ansvaret för stora delar av svensk skolan redan idag på staten. Såväl läroplanernas utformning,
uppföljning och inspektion ligger idag under statens ansvar. Varför skolan skulle bli bättre av en
ökad centralstyrning i fråga om medelsfördelningen till enskilda skolor är inget som motionären
ger svar på.
Under tidigt 1990-tal genomfördes tre stora reformer i svensk skola. Kommunaliseringen, det fria
skolvalet och friskolereformen infördes alla med kort tids mellanrum. Detta leder till att det är
svårt att peka ut enskilda faktorer som lett till utvecklingen som vi ser idag. Regeringen har tagit
tag i frågan om vinstdrivande skolföretag och avser att lägga en proposition i frågan 2016.
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att friskolesystemet har stora brister och leder till
problem för såväl lärare och elever som för landet som helhet. Likaså delas uppfattningen om att
systemet behöver reformeras. Motionären har inte formulerat någon särskild att-sats rörande friskolesystemet men bygger sitt resonemang på kritiken mot.
Lärarnas löner har varit flitigt förekommande i debatten under senare år. Lönebildningen är dock
en facklig fråga som politiker ska undvika att ge sig in i. Trots detta har regeringen aviserat att den
tänker satsa pengar på att höja lärarlönerna 2016. Hur dessa fördelas är dock upp till parterna att
avgöra. Det är självfallet önskvärt att lärarutbildningen konkurrerar om eleverna med de högsta
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betygen. Genom de åtgärder som regeringen genomför för att stärka lärarnas status i fråga om
lönesatsningar, bättre arbetsmiljö med mindre administrativ börda, genomgång av offentliga
styrsystem som leder till ökad tilltro till professionen och mindre klasser kommer statusen
långsiktigt att höjas. Om det räcker för att lärarutbildningen ska kunna konkurrera med till
exempel jurist- och läkarutbildningen återstår att se.
Skollagen stipulerar redan idag att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Likaså kräver
lagen att ett systematiskt kvalitétsarbete ständigt pågår. Rektor (eller förskolechef) ansvarar för att
så sker.
Skollagen ställer krav på behörighet för lärare. Dock är denna lag utformad på ett sådant sätt att
obehöriga lärare kan anställas under kortare tid. Alternativet som motionären framhåller vore
förödande då det idag råder lärarbrist inom en del ämnen i landet och det kommer som det ser ut
idag att råda ännu större lärarbrist framöver. Om inga obehöriga lärare tillåts undervisa överhuvudtaget kommer klasstorlekarna att växa enormt. Likaså kommer det mer eller mindre
omöjliggöra insättande av vikarier för framförallt kortare vikariat.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Distriktsstyrelsen delar motionärens iver att utveckla och stödja yrkesutbildningar. Vårt parti har,
i sitt valprogram deklarerat hur man vill stärka gymnasiets yrkesprogram genom att utveckla
yrkescollege för att rusta dagens ungdomar med den kunskap som efterfrågas av arbetsgivare.
Yrkescollege innebär att branscherna aktivt deltar i utbildningens utformning så att ungdomarna
får den utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det ger eleverna tillgång till relevanta
praktikplatser och gör det lättare att få ett jobb efter utbildningen.
På så sätt kommer socialdemokraterna att höja ambitionerna för gymnasieskolans yrkesprogram
och utveckla fler yrkescollege, med ett starkt Komvux som komplement, om ungdomarna vill
bygga på sin yrkesutbildning med högskolebehörighet.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, andra, fjärde och femte attsatserna anses besvarade,
att tredje attsatsen avslås.

Motionärerna lyfter en mycket angelägen fråga och den handlar om alla elevers lika rätt till skolan.
Distriktsstyrelsen delar motionärens vilja att skolan i alla avseenden ska vara avgiftsfri. Alla elever,
oavsett socioekonomisk bakgrund, ska kunna ta del av allt det som skolan innehåller, utan att betala extra för exempelvis utflykter och mat.
Distriktsstyrelsen menar att en utredning av hur det ser ut i kommunerna i dag inte behövs, då ett
beslut om avgiftsfrihet bör tas oavsett.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första och tredje attsatserna bifalles,
att andra attsatsen anses besvarad,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
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Distriktsstyrelsen ser positivt på att nu, snart fyra år efter att den nya läroplanen för gymnasieskolan klubbades, ska undersöka hur det nya upplägget av naturvetenskapliga programmet har fungerat och att utreda andra eventuella negativa konsekvenser.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att lärare och rektorer behöver ha kompetens att
möta de många barn och unga som har olika former av funktionsnedsättningar.
Lagstiftningen är tydlig med att de allra flesta behov ska mötas inom skolornas generella resurstilldelning och att det bara är i särskilda fall extra ersättning ska utgå. Det kräver att skolorna har
väl tillgång till lärare med bred kompetens i sin grundbemanning. Styrelsen menar att det kan
finnas anledning att se över lärar- och rektorsutbildningarna för att möta det behovet.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionären lyfter upp en mycket angelägen och allvarlig fråga i sin motion, och en av grundstenarna i den socialdemokratiska arbetspolitiken – rätten till en trygg anställning. Vi har under
åren av borgerligt styre kunnat se hur denna trygghet urholkats till förmån för tillfälliga, osäkra
anställningar och måste nu agera för att kartlägga omfattningen nationellt och bryta mönstret. Att
stapla visstidsanställningar på visstidsanställningar bidrar till osäkra arbetstagare på en osäker
arbetsmarknad. Detta är allvarligt oavsett vem som drabbas och det är hög tid att agera.
Motionären yrkar specifikt på att halvera antalet visstidsanställningar för forskande och undervisande personal, vilket anser distriktsstyrelen inte är rimligt att ställa i förväg. Detta beror på att
förutsättningarna är olika för olika lärosäten.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionärerna lyfter en viktig fråga om tillgången för bra fritidsverksamhet för unga. Motionen
handlar om fritidsgårdar och styrelsen delar uppfattningen att de är viktiga och spelar stor roll för
väldigt många unga och inte minst för många som inte är föreningsaktiva i övrigt. Dock menar
styrelsen att det finns en poäng att satsa på flera olika mötesplatser för unga, för att nå många och
brett.
Generellt behövs mer resurser och ökade statsbidrag för att finansiera, kvalitetssäkra och utveckla
dagens välfärd, där mötesplatser, fritidsgårdar men också fritidshemsverksamhet är viktiga delar.
Att göra särskilda satsningar bara på fritidsgårdarna genom specialdestinerade statsbidrag menar
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styrelsen är för smalt och ser hellre generella satsningar så att bredden av verksamheter fångas
upp på ett sätt så att behov av både bredd och tillgänglighet möts.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Distriktsstyrelsen är helt enig med motionären om att alla ska få vård efter behov och att vi
socialdemokrater ska arbeta hårt för det och för att tillföra resurser som gör det möjligt.
Motionären har vidare rätt i att sjukvården påverkats negativt efter åtta år med borgerligt styre i
landet och i Region Skåne. Det är hög tid att vända blad. Trots det osäkra parlamentariska läget i
Region Skåne fick vi igenom en rödgrön budget i regionfullmäktige i december ifjol. Därmed
kunde de första stegen tas för en bättre vård i Skåne. De tidigare moderata besparingskraven har
slopats och resurser tillförts för att sjukhusen ska kunna öppna fler vårdplatser och anställa mer
personal.
Primärvården är ett område där läkarbristen är särskilt uttalad. Därför satsar det nya S-MP-styret i
Region Skåne i år bland annat på att anställa fler ST-läkare i allmänmedicin, det vill säga läkare
under specialistutbildning i primärvårdsmedicin.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till regionfullmäktigegruppen.

I 2015 års budget för Region Skåne har det rödgröna styret presenterat en rad nya psykiatrisatsningar för sammanlagt 35 miljoner kronor. En del av de satsningarna syftar till införandet av ett
självskadecenter, förbättrad missbruksvård. Och bättre vårdformer. Ett stort fokus ligger på tidig
upptäckt och behandling av lindrigare former av psykisk ohälsa. Det kommer även att tas fram en
handlingsplan under året som syftar till att minska den psykiska ohälsan hos befolkningen i Skåne.
I budgeten avsätts det även pengar för att bygga ut antalet första linjen-mottagningar med syfte
att förbättra den geografiska täckningen i Skåne. Första linjen vänder sig till barn och unga mellan
6 och 18 år och deras föräldrar. Syftet är att göra det enklare för barn och ungdomar som mår
psykiskt dåligt att få hjälp i ett tidigt skede.
Motionären lyfter fram behovet av ett utökat digitalt stöd till patienterna vilket är en uppfattning
distriktstyrelsen delar. Det pågår dock ett arbete inom detta område. En väg in, är ett telefonnummer i Skåne som barn upp till 18 år (även anhörig, skolpersonal etcetera) kan ringa för rådgivning, stöd, kontakt gällande barn och ungas psykiska hälsa. Kvalificerad personal svarar och
kommer överens om nästa steg, bokar en tid på en Första linjen-mottagning eller en barn- och
ungdomspsykiatrisk mottagning, alternativt hänvisar till annan vård eller rådgivning. Det finns
även möjlighet att kontakta barn och ungdomspsykiatrin via Facebook och via chattfunktionen
på hemsidan.
Vårdcentraler erbjuder ofta hjälp och stöd för personer i behov av psykiatrisk vård. De bör
däremot inte ta över den akuta psykiatrin utan istället hjälpa patienterna med dessa behov att
komma i kontakt med akutpsykiatrin.
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När det gäller regionens möjlighet att koordinera det förebyggande arbetet i kommunerna så
ligger det utanför regionens befogenheter och mandat. Däremot fastslår det rödgröna styret i
Region Skåne i hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag att samverkan mellan Region
Skånes verksamheter och kommunernas socialtjänst och elevhälsa ska förbättras i syfte att stärka
vårdkedjan för barn och unga i behov av insatser från flera verksamheter. Hur arbetet går med
detta kommer att följas upp under året.
Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, fjärde och femte attsatserna bifalles,
att andra och tredje attsatserna anses besvarade,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till regionfullmäktigegruppen.

Distriktsstyrelsen anser att motionen behandlar ett mycket viktigt område. Det pågår idag mycket
arbete för att uppnå en mer jämlik hälsa och en jämlik tillgång till sjukvård. Arbetet med en jämlik
vård är prioriterad av det nya rödgröna styret i Region Skåne och det finns en rad tydligt uppsatta
mål som kontinuerligt följs upp. Regionen håller på att ta fram en handlingsplan under 2015 för
att säkerställa jämlik och jämställd vård i Skåne. Men det krävs dock fler insatser för att skynda på
arbetet i rätt riktning. Idén att samla kunskap och erfarenhet i ett kunskapscentrum för jämlik
vård är intressant och värd att testa. Det görs många enskilda insatser på olika nivåer i Region
Skåne men behovet av samordning, koordinering och långsiktighet är påtagligt.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till regionfullmäktigegruppen.

Distriktsstyrelsen delar motionärens bedömning och ställer sig positiv till andemeningen i motionen. Det är angeläget att fler ska kunna få hjälp i hemmet och därmed kanske inte behöva den
ansträngning det många gånger kan vara att komma till och vårdas på sjukhus.
I den rödgröna budgeten för Region Skåne finns en särskild satsning på förstärkt vård i hemmiljö
och det pågår ett arbete för att utöka möjligheten till hembesök och avancerad sjukvård i hemmet
(ASIH), inte minst för personer i livets slutskede. Den förstärka hemsjukvården ska samordnas
med både den kommunala hemsjukvården och primärvården.
I vissa delar har det här arbetet pågått en längre tid, i andra delar är det relativt nya reformer. Helt
klart är att det inte nått ända fram än; fortfarande finns det brister i likvärdigheten. Men ambitionen och riktningen, både från verksamheterna och från det politiska styret i Region Skåne, är
tydlig: Fler ska kunna vårdas på ett tryggt och likvärdigt sätt hemma, och vården ska organiseras
utifrån den enskildes behov.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att besluta:
att motionen anses besvarad.

Frågan motionären tar upp är angelägen. Socialdemokraterna ska vara en stark kraft i värnandet
av de reproduktiva rättigheterna. Precis som motionären skriver var Region Skånes beslut att
tillhandahålla preventivmedel inom läkemedelförmånen avgiftsfritt till kvinnor under 26 år
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positivt. Motionären föreslår nu att även preventivmedel utanför läkemedelsförmånen subventioneras för kvinnor under 26 år. Det finns många aspekter att ta hänsyn till i bedömningen av
förslaget.
Baserat på tillgänglig statistik från Socialstyrelsen och Region Skåne skulle en sådan subventionering kosta Region Skåne ca 20 000 000 kronor.
Socialdemokraterna i Skåne gick till val på att prioritera fler vårdplatser och mer personal. Det
vallöftet måste hållas. Efter åtta års borgerligt styre i Region Skåne är läget allvarligt. Vårdplatsbristen är omfattande och vårdpersonalen har på många ställen en mycket tuff arbetsmiljö.
Många patienter vittnar också om långa väntetider och bristande tillgänglighet.
Men de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna stoppade i praktiken det socialdemokratiska förslaget om en skattehöjning riktad till den skånska vården. I den rödgröna budgeten kunde
ändå flera brådskande satsningar göras, men situationen är fortfarande ansträngd. Utifrån de
givna vallöftena till de skånska medborgarna måste fler vårdplatser och mer personal i vården
ställas i främsta rummet.
Likväl är det angeläget att verka för en god hälso- och sjukvård för alla, självklart också omfattande reproduktiv och sexuell hälsa. I det arbetet är det viktigt att ta lärdom av gjorda erfarenheter. Effekterna av Norrbottens läns landsting beslut att subventionera samtliga preventivmedel
för kvinnor upp till 25 – vad gäller exempelvis abortfrekvens – bör följas under en längre tid än
ett till två år innan några säkra slutsatser kan dras.
Vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånen, det vill säga högkostnadsskyddet, beslutas av
den statliga myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). För att ett läkemedel
ska få ingå i läkemedelsförmånen krävs att läkemedelsföretaget ansöker om det till TLV. TLV
prövar därefter ansökan och tar hänsyn till bland annat effekt, biverkningsprofil och om läkemedlets kostnad står i proportion mot den bedömda nyttan.
Ett växande problem är att allt fler läkemedelsföretag avstår från att ansökan om att deras
produkter ska ingå i läkemedelsförmånen. Syftet är ofta att pressa upp priserna. TLV utreder nu
strategier för att motverka prisglidningen på grund av att företag lämnar läkemedelsförmånen. I
sammanhanget är det glädjande att tillverkaren av ett vanligt använt p-piller, Cerazette, i höstas
åter valde att inträda i läkemedelsförmånen (företaget lämnade år 2011 på eget initiativ). Cerazette
stod tidigare för en stor del av de p-piller som förskrevs utanför förmånen.
För att våra gemensamma resurser ska användas på bästa sätt och komma så många som möjligt
till del måste detta beaktas i beslut om huruvida landstingen ska subventionera läkemedel utanför
läkemedelsförmånen. Det får aldrig bli så att läkemedelsföretagen kan utöva utpressning mot både patienter och samhället. TLV:s utredning bör avvaktas innan nya beslut tas av Region Skåne.
Vidare pågår en stor studie vid Umeå universitet som syftar till att kartlägga de faktiska biverkningarna av preventivmedel. Enligt professorn i gynekologi, Marie Brixo, som leder studien finns
det anledning att misstänka att många kvinnor upplever psykisk ohälsa som en konsekvens av ppiller när ohälsan i själva verket har andra orsaker. Det är mycket viktigt att fördjupa forskningen
om preventivmedel och eventuella biverkningar. Studien kan komma att utgöra ett värdefullt
kunskapsunderlag till frågan om vilka läkemedel som ska subventioneras.
Principiellt ställer sig distriktsstyrelse inte negativ till motionärens förslag och distriktsstyrelsen
delar motionens utgångspunkt. Men utifrån den aktuella vårdplatsbristen och personalbristen och
det ekonomiska läget, samt bland annat pågående studier, föreslår distriktsstyrelsen distriktskongressen att besvara/avslå motionen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
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Alla har rätt till en god vård i livets slutskede. Region Skåne har antagit en handlingsplan för att
garantera en god och jämlik vård i livets slutskede. Vidare ska samverkan med övrig vård öka
bland annat genom konsultinsatser för medicinska bedömningar, genom handledning och fortbildning samt även för punktinsatser av kurativ vård. I budgeten för 2015 står det att läsa: ”Alla
patienter i livets slutskede ska erhålla en palliativ vård av hög kvalitet oberoende av var patienten
vårdas. Specialiserad palliativ vård och ASiH ska erbjudas alla invånare/patienter i Skåne på jämlika villkor och med prioritering utifrån medicinska behov.”
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till regionfullmäktigegruppen.

Distriktsstyrelsen tackar motionären för att ha lyft frågan om behovet att agera mot en av våra
snabbast växande folksjukdomar. Hälso- och sjukvården ska, precis som motionären föreslår,
prioritera behandlingsmetoder med starkt vetenskapligt stöd och bevisar effekt över tid. Kirurgisk
behandling är för närvarande den behandlingsmetod som har starkast stöd vid svår fetma. Den
leder till kraftigt förändrade matvanor vilket ger viktnedgång. Samtidigt vill distriktsstyrelsen även
betona vikten av det förebyggande arbetet.
Sedan några år ligger Skåne högst i statistiken för kirurgisk behandling mot fetma. Enligt det
officiella registret, Scandinavian Obesitas Surgery Register, utfördes år 2013 137,0 operationer per
100 000 invånare i Skåne. Det är nästan dubbelt så många operationer per invånare som i riket
stort (77,8). Vidare finns sedan några ett strukturerat vårdprogram, både för förebyggande åtgärder och behandling, och en expertgrupp för obesitas (fetma) i Region Skåne. Expertgruppen
följer kunskapsutvecklingen och utgör beslutsstöd för Region Skåne i dessa viktiga folkhälsofrågor.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Distriktsstyrelsen är helt enig med motionären om att ett välorganiserat och vetenskapligt
välförankrat förbyggande arbete mot sjukdom och för en bättre hälsa är nyckeln till en fungerande sjukvård i framtiden. Hälsofrämjande åtgärder får också allt större betydelse inom sjukvården. Samtidigt bör det påpekas att det breda folkhälsoarbetet måste involvera betydligt fler
aktörer än hälso- och sjukvården. Det handlar om allt från stadsplanering till kunskapsspridning
och nationella riktlinjer och regler för folkhälsoarbetet. Även landets arbetsgivare behöver i högre
grad engagera sig folkhälsofrågorna.
I motionen nämns flera goda exempel och ett arbetssätt för hur ett hälsofrämjande arbete skulle
kunna se ut inom primärvården beskrivs noggrant. Emellertid gör detaljgraden i motionen och
framhållandet av ett enskilt arbetssätt att folkhälsoarbetet skulle kunna låsas upp och begränsas av
förslagen. Både i Skåne och i riket i övrigt växer ett allt mer organiserat hälsofrämjande arbete
inom vården fram, även om metoderna och terminologin varierar.
Ett exempel på Region Skånes folkhälsoarbete är de så kallade livsstilsmottagningarna som finns
på allt fler vårdcentraler i Skåne. De drivs i regel av distriktssköterskor. Vid livsstilsmottagningarna kan levnadsvanorna/hälsoprofilen hos den enskilde kartläggas och hälsorisker identifieras.
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Patienten kan också erhålla förebyggande behandling och vid behov läkarkontakt. På många sätt
liknar således livsstilsmottagningarna den i motionen föreslagna modellen.
På nationell nivå ämnar regeringen, efter ett socialdemokratiskt förslag, att tillsätta en nationell
kommission för jämlik hälsa. Syftet är att studera och identifiera strukturella förhållanden och
klyftor som ger upphov till ohälsa hos delar av eller hela befolkningen. Enligt det socialdemokratiska förslaget ska kommissionen också komma med förslag på konkreta åtgärder. Socialdemokraterna i Skåne välkomnar regeringens initiativ och noterar att man inspirerats bland annat av
Malmökommissionens arbete.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Distriktsstyrelsen delar motionärens farhågor om att välfärden på många plan är på väg att urholkas. Förslagen i motionen strider dock mot den generella välfärdens principer när det föreslås
specifika åtgärder för de som är fattigast i samhället. Vi vill inte bygga upp ett system som riskerar
att, likt den gamla fattigvården, leda till prövningar av den enskilda individens utsatthet. Tankarna
bakom den generella välfärdens principer är att bygga upp system där samtliga har lika rätt till
välfärd oavsett ekonomisk bakgrund. Fördelarna är flera med att hålla fast vid denna princip.
Dels uppnås en större delaktighet när stora delar av medelklassen får ta del av och känner sig
delaktig i välfärdsstatens grunder. De blir därmed mer benägen att vilja vara med och betala.
Generella modeller är mer rättvisa, jämlika och stabila över tid. De ger frihet och oberoende.
Även om distriktsstyrelsen delar motionärens oro för välfärden så anser vi att förslagen är fel väg
att gå.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Motionen lyfter viktiga frågor. Styrelsen ställer sig bakom beskrivningen om hur genusmönster
påverkar värderingen av kvinnodominerade och mansdominerade yrken där de kvinnodominerades lön värderas lägre. Kvinnor återfinns i högre utsträckning i offentlig sektor, nedskärningar i offentlig sektor bidrar till sämre arbetsmiljö för kvinnor och till ett ojämställt arbetsliv.
Region Skåne arbetar med lönekartläggning för att komma åt osakliga löneskillnader, vi har infört
rätt till heltid vilket är en jämställdhetspolitiskt åtgärd då 9 av 10 som arbetar deltid är kvinnor.
Något som också påverkar inkomstskillnaden mellan män och kvinnor.
Samtidigt vet vi att arbetsmiljön och stressnivån gör att många idag inte orkar arbeta heltid.
Arbetsmiljön är en prioriterad fråga. Socialdemokraterna ska arbeta för att anställda i Region
Skåne ska ha hållbar arbetsmiljö. Ett steg är att helgtjänstgöring för personal i Region Skåne
minskas från varannan helg till två helger av fem. En annan är att underlätta för medarbetarna
genom att minska på administration och byråkrati. Vi kommer också att i möjligaste mån erbjuda
fasta anställningar. Allt detta är beslutat i Region Skånes budget. Det är också vår förhoppning att
Region Skåne genom denna politik ska bli en mer attraktiv arbetsgivare.
Vi behöver alltid uppmärksamma ojämställda strukturer och komma med nya lösningar för ett
jämställt samhälle. Motionen föreslås därför bifallas.
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Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles
att motionen jämte distriktstyrelsens utlåtande översänds till distriktstyrelsen.

Vi håller med om vad som beskrivs i motion om att sjukvården behöver utvecklas med mer
personal för att kunna möta befolkningens behov av vård. Region Skåne behöver satsa på den
framtida kompetensförsörjningen. Bättre arbetsmiljö för medarbetarna är också nödvändigt för
att behålla kompetens och för att rekrytera nya medarbetare. Medarbetarna måste också få vara
delaktiga i förändringsprocesser, här måste dialog med fackliga organisationer förbättras.
Regionen ska erbjuda fasta anställningar, rätt till heltid och jämställda löner.
Grunden för anställning i Region Skåne är trygga tills- vidareanställningar på heltid. Användningen av visstidsanställningar ska begränsas och andelen inhyrd personal ska minskas. Som en
del i arbetet med att erbjuda fler anställda trygga tillsvidareanställningar kommer nya personalpooler att inrättas. Under 2015 kommer en handlingsplan tas fram där målet är att minimera
användningen av bemanningsföretag och istället starta egna personalpooler där heltidsanställningar är utgångspunkten. I det arbetet ska de fackliga organisationerna kunna lämna synpunkter
och vara delaktiga.
Åtgärder för att-sats 2, 3, 5 och 6 är redan antagna i budget och planerade. Arbetet med att starta
egna personalpooler ska ha sin grund i den handlingsplan som kommer att tas fram. Om resursteamet på SUS kommer utvidgas eller inte beror på hur organisationen för personalpoolerna
kommer att se ut. Det viktigaste i detta arbete är att det finns väl fungerade personalpooler med
goda arbetsförhållanden och trygga anställningar.
Angående motionens att-sats nummer 4, ”Att Socialdemokraterna i Skåne ska driva frågan så att
resursteamet blir mer attraktivt genom ökade förmåner som högre lön, kompetensutveckling”.
Kompetensutveckling inom Region Skåne ska gälla alla medarbetare. Vi har en särskild satsning
på specialistutbildning för läkare och sjuksköterskor planerad under 2015 och 2016. Därför är det
inte lämpligt att separat ta beslut om att kompetensutvecklingen ska gälla enbart ett resursteam.
Det ska gälla alla medarbetare och även de medarbetare som ingår i personalpooler. Lönerna bör
inte beslutas om speciellt för resursteamet utan ses över i det övergripande arbetet med lönesättning i Region Skåne.
Distriktsstyrelsen föreslås distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Distriktsstyrelsen delar motionärens oro över den ökande sexuella ohälsan och den bristande
kondomanvändningen. I syfte att öka kondomanvändningen föreslår motionären att kondomer
görs tillgängliga utan avgift för den enskilde via nätet. Motionären anför argumentet att den
relativa anonymiteten på nätet skulle kunna komma att öka kondomanvändningen. Men redan i
dag finns det möjlighet för personer över 18 år att köpa kondomer på nätet via bland annat
RFSU och många fler aktörer. Kondomtillgången torde därför vara relativt god.
Sedan flera år tillhandahåller landstingen i Norrland kondomer avgiftsfritt via nätet för personer
under 30 år. Ett viktigt motiv till det har varit de långa avstånden för många i de aktuella landstingen till ungdomsmottagningarna – men också att 85 procent eller något mer av klamydia21

infektionerna påträffas hos personer under 30 år. Statistiken vad gäller exempelvis klamydia, den
överlägset vanligaste bakteriella sexuellt överförbara infektionen, uppvisar emellertid inga säkra
samband gällande antalet klamydiainfektioner. År 2014 minskade de rapporterade klamydiainfektionerna i åldrarna 15–19 år men steg bland 25–29-åringarna. Åren dessförinnan varierande antalet infektioner i de olika åldersgrupperna avsevärt.
Distriktsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning om att avgiftsfria kondomer bör tillhandahållas hela befolkningen, oavsett ålder. En sådan subvention måste dessutom, på grund av de
rådande ekonomiska omständigheterna, ställas mot andra angelägna reformer inom sjukvården.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Motionären vill att partidistriktet ska verka för att region Skåne blir medlem i Assembly of
European Regions. Distriktsstyrelsen anser precis som motionären att det är viktigt att regionen
deltar i olika nätverk på EU-nivå.
Då det finns många olika nätverk och organisationer vars vikt och styrka varierar från tid till
annan anser distriktsstyrelsen att det är upp till regionfullmäktigegruppen att avgöra vilken
sammanslutning som medför de bästa påverkansmöjligheterna.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionären tar upp en mycket angelägen fråga om svälten i världen. Enligt FN:s beräkningar
lider idag över 963 miljoner människor av kronisk hunger. Varje dag dör omkring 25 000
människor av svält och svältrelaterade orsaker. FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) är världens
största humanitära organisation och FN:s program för matbistånd. WFP konstaterar att det aldrig
tidigare har funnits så mycket mat som idag. Så varför går 820 miljoner människor i utvecklingsländer hungriga? I rena kvantitativa termer finns det tillräckligt med mat för att mätta hela jordens
befolkning på 6,4 miljarder människor. WFP menar att det finns flera olika förklaringar som naturen, krig, fattigdom, infrastruktur och miljö.
Naturkatastrofer som till exempel översvämningar, tropiska stormar och långa perioder av torka
ökar – med katastrofala konsekvenser för mattillgången i fattiga utvecklingsländer. Torka är den
enskilt vanligaste orsaken till matbrist i världen. 2006 orsakade återkommande torka missväxt och
stora boskapsförluster i delar av Etiopien, Somalia och Kenya.
I många länder förvärrar klimatförändringarna de redan svåra omständigheterna. Till exempel
hanterar fattiga bönder i Etiopien och Guatemala regnbrist genom att sälja av boskap för att
täcka sina förluster och köpa mat. Men torka flera år i följd, vilket är allt vanligare på Afrikas horn
och i Centralamerika, tömmer ut deras resurser.
Sedan 1992 har andelen kort- och långvariga matkriser som kan relateras till mänskliga faktorer
mer än fördubblats – från 15 procent till mer än 35 procent. Allt för ofta utlöses dessa nödsituationer av konflikter. Från Asien till Afrika vidare till Latinamerika fördriver krig miljoner av
människor från sina hem, vilket leder till några av världens största hungersnödsituationer. 2004
fördrev den eska- lerande situationen i Darfur-regionen i Sudan mer än en miljon människor och
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skapade en utbredd hungersnöd i ett område som vanligtvis åtnjuter mycket nederbörd och fina
skördar. I krigssituationer används ibland mat som ett vapen. Soldater försöker svälta sina motståndare till att ge upp genom att kontrollera eller förstöra mat och boskap och systematiskt ödelägga lokala marknader. Fält och vattenkällor blir ofta minerade eller förgiftade, vilket tvingar
bönderna att överge sina marker. Under 1990-talet, då olika konflikter spred kaos i centrala
Afrika, ökade andelen hungrande människor i regionen från 53 till 58 procent. Det ska jämföras
med mer fredliga delar av Af- rika som Ghana och Malawi, där undernäringen minskar.
I utvecklingsländer har bönder ofta inte råd med utsäde för att plantera grödor nog för att mätta
sin familj. Hantverkare saknar pengar att köpa verktyg för så de kan utöva sitt yrke. Andra har
inte mark, vatten eller utbildning för att lägga grunden till en säker framtid. Den som drabbats av
fattigdom har inte nog med pengar för att köpa eller producera mat till sig själva och sina familjer.
Som ett resultat tenderar de att bli svagare, och förmågan att pro- ducera tillräckligt mat minskar
ytterligare.
I det långa loppet erbjuder ökad avkastning i jordbruket den bästa vägen för att komma till rätta
med fattigdom och hunger. Enligt rapporten 2004 Food Insecurity Report från Mat och Jordbruksorganisationen, FAO (Food and Agriculture Organisation), så har de länder som är på väg
att uppfylla FN:s första millenniemål något gemensamt – en betydligt bättre jordbruksproduktion
än genomsnittet. Fortfarande saknar för många utvecklingsländer viktig jordbruksinfrastruktur,
som tillräckligt med vägar, lagerbyggnader och bevattningssystem. Resultatet är höga transportkostnader, brist på lagringsmöjligheter och opålitlig vattentillgång. Allt detta samverkar för att
begränsa jordbrukets avkastning. Men trots att majoriteten av utvecklingsländerna är beroende av
jordbruk, prioriterar deras regeringar den urbana utvecklingen.
Dålig jordbruksteknik, avskogning, överodling och övergödning utarmar den bördiga jorden och
sprider orsaken till hunger. Världens bördiga jordbruksmarker hotas allt mer av erosion, för hög
salthalt och av ökenutbredning. Högt upp på listan över de millenniemål som Förenta Nationerna enats om hittar man målet att halvera andelen svältande människor i världen till år 2015.
Svält är i dag det allvarligaste hotet i världen mot människors liv och hälsa.
Distriktsstyrelsen anser att svälten i världen är en mycket angelägen fråga att finna lösningar på
för att uppnå millenniemålet att halvera andelen svältande i världen till 2015. Det finns många
som måste ta sitt ansvar. Däremot delar distriktsstyrelsen inte motionärens slutsatser om orsaker
till svälten eller motionärens förslag på lösningar.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionären yrkar i motionen att enprocentmålet i biståndspolitiken ska avskaffas. På den socialdemokratiska partikongressen 2009 antogs riktlinjer där man bland annat skriver:
”Med enprocentmålet för biståndet skapar vi fler chanser för människor och länder och möjligheter för nya marknader att växa fram. När barn i världen exploateras, utsätts för våld och berövas skolgång och sjukvård - då stärker vi arbetet för barns rättigheter. När människor tvingas
fly undan förtryck och krig ska de mötas med solidaritet.”
När det gäller hur biståndsarbetet ska bedrivas skrivs i samma riktlinjer:
”Bistånd för demokrati, hälsa och ren miljö. Fattigdom är inte bara brist på mat och pengar, utan
också brist på makt. För socialdemokratin är biståndet en del av den internationella soli dariteten.
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Utbildning för alla är angeläget och ett instrument för förändring. Ett fungerande rättsväsende
och aktiva ombudsmän är särskilt viktiga för de fattiga. Nya demokratier ska stödjas uthålligt.”
”Mottagare av svenskt utvecklingsbistånd ska tydligt sträva mot målen om demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.”
”För en långsiktigt hållbar global utveckling krävs en helhetssyn inkluderande allt från bi- stånd
och rättvis handel, till skuldavskrivningar och miljöpolitik. Sverige har som första land i världen
en sådan samstämmig utvecklingspolitik. Nu går vi vidare. De övergripande målen om minskad
fattigdom ska få ökad tyngd inom samtliga politikområden. Samordningen av politiken för global
utveckling ska också stärkas.”
”Rättvis världshandel. En rättvis världshandel är en nyckelfråga för att minska de globala
klyftorna. Det är oacceptabelt att den industrialiserade världen missgynnar utvecklingsländer
genom importtullar och exportstöd till den egna industrin eller till jordbruket. EU:s direkta
jordbrukssubventioner motsvarar mer än världens samlade utvecklingsbistånd. Vi ska intensifiera
arbetet med att avskaffa EU:s jordbrukssubventioner. Vi vill ta initiativ inom Världshandelsorganisationen, WTO, mot orättvisa handelshinder. Vi vill öka stödet till Rättvisemärkta varor.”
”Vi vill öka uppföljningen och kontrollen av hur biståndet används. Nolltolerans mot korruption gäller. Demokrati och respekt för mänskliga rättigheter ska vara grundläggande värden i allt
bistånd, därför ska också demokratisk utveckling stödjas.”
Distriktsstyrelsen anser att den politik som partikongressen lagt fast är väl förankrad inom socialdemokratin och stämmer väl överens med distriktsstyrelsens syn på hur biståndsarbetet ska bedrivas.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, åttonde, nionde, tionde och tolfte attsatserna avslås,
att andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och elfte attsatserna anses besvarade.

Motionären tar i motionen upp frågan om hur det praktiska biståndsarbetet ska bedrivas. I
partiets riktlinjer som fastställdes av partikongressen 2009 finns angivet en övergripande inriktning över hur biståndsarbetet ska bedrivas. Nedan anges de mer principiella ställningstagandena
kring vår biståndspolitik.
”För en långsiktigt hållbar global utveckling krävs en helhetssyn inkluderande allt från bi- stånd
och rättvis handel, till skuldavskrivningar och miljöpolitik. Sverige har som första land i världen
en sådan samstämmig utvecklingspolitik. Nu går vi vidare. De övergripande målen om minskad
fattigdom ska få ökad tyngd inom samtliga politikområden. Samordningen av politiken för global
utveckling ska också stärkas.”
”Mottagare av svenskt utvecklingsbistånd ska tydligt sträva mot målen om demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.”
”Rättvis världshandel. En rättvis världshandel är en nyckelfråga för att minska de globala klyftorna. Det är oacceptabelt att den industrialiserade världen missgynnar utvecklingsländer genom
importtullar och exportstöd till den egna industrin eller till jordbruket. EU:s direkta jordbrukssubventioner motsvarar mer än världens samlade utvecklingsbistånd. Vi ska intensifiera arbetet
med att avskaffa EU:s jordbrukssubventioner. Vi vill ta initiativ inom Världshandelsorganisationen, WTO, mot orättvisa handelshinder. Vi vill öka stödet till Rättvisemärkta varor.”
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”Bistånd för demokrati, hälsa och ren miljö. Fattigdom är inte bara brist på mat och pengar, utan
också brist på makt. För socialdemokratin är biståndet en del av den internationella solidariteten.
Utbildning för alla är angeläget och ett instrument för förändring. Ett fungerande rättsväsende
och aktiva ombudsmän är särskilt viktiga för de fattiga. Nya demokratier ska stödjas uthålligt.”
”Vi vill öka uppföljningen och kontrollen av hur biståndet används. Nolltolerans mot korruption
gäller. Demokrati och respekt för mänskliga rättigheter ska vara grundläggande värden i allt bistånd, därför ska också demokratisk utveckling stödjas.”
Distriktsstyrelsens uppfattning är att detta väl täcker vårt behov av inriktning på biståndsarbetet.
Då det lokala arbetet måste anpassas till de lokala förutsättningarna ser distriktsstyrelsen inte det
som möjligt att i detalj styra vilka principer och modeller som ska vara gällande. Distriktsstyrelsen
delar motionärens uppfattning om att biståndsarbetet ska vara lokalt förankrat och att jämställdhetsarbetet ska vara en del av detta.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första-sjätte attsatserna anses besvarade,
att sjunde och åttonde attsatserna bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

När det gäller motionens syfte och rubrik om att stoppa inskränkningar på den svenska välfärden
så är detta en viktig del i den politik vårt parti nu formar i regeringsställning. För att uppnå en
starkare välfärd krävs en politik med inriktning på full sysselsättning, ökad tillväxt och hållbarhet.
En viktig del i detta arbete är att främja en fri och rättvis världshandel. Därför arbetar vi för
progressiva internationella handelsavtal som respekterar demokratiskt fattade beslut och undanröjer handelshinder samtidigt som vi står upp för miljön, löntagarnas intressen och människors
hälsa.
Vi socialdemokrater har också satt upp ett mål om att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet
år 2020. Det innebär i praktiken en halvering av dagens nivåer. Vi är övertygade om att det går
men då måste fler jobb skapas. Vårt välstånd är beroende av att vi handlar med omvärlden. Men
svensk konkurrenskraft kan inte tas för given i en värld där globaliseringen tilltar. Att undanröja
handelshindren och låta svenska företag få tillgång till internationella marknader är avgörande för
att vi ska få fram fler nya jobb och bibehålla välfärden i vårt land.
EU och USA förhandlar just nu om att skapa världens största regionala frihandelsområde, TTIP.
Ett avtal skulle ha stor betydelse för att stärka de transatlantiska relationerna såväl ekonomiskt
som politiskt. Förhandlingarna syftar till att avlägsna handelshinder (tullar, onödiga regleringar,
restriktioner för investeringar) i en mängd olika ekonomiska sektorer för att det ska bli enklare att
köpa och sälja varor och tjänster mellan EU och USA. Parterna vill också göra det enklare för de
egna företagen att investera i varandras ekonomier. USA är vår viktigaste exportmarknad utanför
EU och den största mottagaren av svenska direktinvesteringar. Trots låga tullar skulle frihandel
leda till stora besparingar och nya möjligheter för våra företag.
Ett djupt och omfattande handelsavtal mellan EU och USA är dock viktigt för tillväxt och jobb i
Sverige. Vi är övertygade om att det går att skapa ett handelsavtal som förenar ökat handelsutbyte
och respekt för både Sveriges men också EU:s lagstiftningsprocess på exempelvis miljö- och välfärdsområdet.
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EU och Canada har idag ett frihandelsavtal (CETA) innehållande ISDS. Investeringsskyddsregler
och ISDS i CETA innebär flera förtydliganden och avgränsningar i jämförelse med investeringsregler som bl.a. EU:s medlemstater (inkl Sverige) ingått. I flera fall kan dessa ändringar anses
försöka adressera den kritik som funnits mot mer ”svepande” investeringsskyddklausuler och
mot alltför otillgängliga ISDS-mekanismer. Specifikt innehåller CETA följande:
1. Förtydligande och avgränsning av avtalets skyddsprinciper med syftet att ge bättre vägledning
till skiljedomstolar och säkerställa staters rätt att reglera:
a. Staters rätt att lagstifta för allmänna ändamål bekräftas som en grundprincip vilka en skiljedomstol alltid måste beakta 53 (60).
b. Kravet på skälig och rättvis behandling förtydligas genom en uttömmande lista med
bedömningskriterier.
c. Förtydligande ges av vad som utgör en indirekt expropriation genom tydliga bedömningskriterier som bl.a. fastställer att legitima åtgärder för allmännyttiga ändamål, t.ex. miljö och hälsa,
inte utgör indirekt expropriation, om de inte är uppenbart oproportionerliga i förhållande till dess
syfte. Det föreskrivs också att negativa ekonomiska effekter på en investerare av en reglering eller
ett beslut inte i sig självt innebär att det rör sig om en expropriation.
d. Krav ställs på att en investerare har en ”substantiell affärsverksamhet” i den aktuella staten.
Det kommer därför inte vara möjligt för s.k. skalbolag eller brevlådeföretag att kunna utnyttja
ISDS i CETA.
2. Regler för att förbättra själva ISDS mekanismen bl.a.
a. En bindande uppförandekod inför skiljedomare. En skiljedomare som inte agerar enligt efterlevande koden kan skiljas från sitt uppdrag genom beslut av en utomstående part, generalsekreteraren för Världsbankens internationella center för lösning av investeringstvister (ICSID).
b. CETA innehåller långtgående transparensregler som bl.a. innebär att tvistlösningssessioner
som huvudregel blir offentliga, att dokument blir tillgängliga för allmänheten och att utomstående
intressenter t.ex. från civilsamhället ges möjlighet att lämna inlagor.
c. Regler införs för att motverka ogrundade stämningar bl.a. genom snabbförfarande för att avvisa dylika och genom regeln att förloraren betalar alla processkostnader.
d. Regler inkluderas för att motverka bedrägliga eller manipulativa stämningar t.ex. företagsomorganisationer med syfte att ge möjlighet till en investerarstämning enligt ISDS.
e. Ökad möjlighet för avtalsparterna att kontrollera tolkningen av avtalets bestämmelse genom
möjligheten att utfärda gemensamma tolkningar som är bindande för skiljedomstolar.
Utformningen av investeringsskyddsreglerna och ISDS i CETA innebär tydligare avgränsade
skyddsprinciper och förbättringar av själva tvistlösningsmekanismen, exempelvis gällande
transparens, än vad som förekommer i de investeringsavtal som Sverige hittills ingått.
När det gäller motionens att-sats tre kan påpekas att motionstiden till Partikongressen 2015 har
gått ut.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, andra, fjärde och femte attsatserna anses besvarade,
att tredje attsatsen avslås,
att sjätte attsatsen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
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Motionen tar upp frågan om de nu pågående förhandlingarna om ett tranatlantiskt handelsavtal
mellan EU och USA, det så kallade TTIP-avtalet.
Avtalet syftar till ökade möjligheter till frihandel. Det är dock inte avtalet i sig som kritiseras utan
den klausul som benämns ISDS.
Många frihandelsavtal och bilaterala investeringsskyddsavtal innehåller regler om investeringsskydd, det vill säga hur en stat ska behandla en utländsk investering. Detta skydd benämns som
Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Det faktum att ett land har ett solitt rättsligt system
anses inte alltid utgöra en garanti att utländska investerare har ett adekvat skydd. En regering kan
expropriera en investerare (till exempel genom nationalisering) eller anta lagar som gör deras
investering värdelös, till exempel genom att plötsligt förbjuda en produkt som tillverkas i en
fabrik som ägs av en utländsk investerare utan att betala någon kompensation. Om investerare
hindras från att väcka talan vid en lokal domstol eller de lokala domstolarna är oförmögna att
behandla ett klagomål på ett effektivt sätt, har investerarna ingenstans att vända sig med en talan
om kompensation. Under sådana omständigheter kan en ISDS-klausul i ett investeringsavtal ge
en extra säkerhet åt investerare genom att de garanteras ett forum där de kan väcka talan om
kompensation.
I den svenska debatten om TTIP har kritiska röster höjts för att ISDS-klausuler kan innebära att
investerares rättigheter kommer bli överordnad medlemsstaternas nationella lagstiftningskompetens genom skiljedomsmekanismen. Frågan har också debatterats i EU-parlamentet om
risker och möjligheter kring investeringsskyddet. Kommissionen medger också att systemet med
skiljedomsmekanismer i frihandelsavtal går att förbättra och har varit mycket aktiv när det gäller
att utveckla FN:s nya regler för insyn när det gäller ISDS. I de bilaterala handelsavtal som EU
förhandlar fram är syftet att få fram bättre regler, till exempel när det gäller statskontroll av
skiljemän och en uppförandekod för dessa.
Det finns en utbredd oro över ISDS som måste tas på allvar. Därför är det är viktigt att vi tar
denna diskussion för att undvika att investeringsfrågorna bromsar förhandlingarna i dess helhet.
Socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet har uttalat sig kritiskt mot ISDS-klausulen i
avtalsförslaget. Det finns också en stark kritisk hållning från partivänner i tyska SPD som inom
stora delar av fackföreningsrörelsen, men även bland en del borgerliga politiker i Europa. Det är
viktigt att följa och delta i den debatt som förs inom socialdemokratiska partier i såväl Tyskland
(SPD) som i EU-parlamentet.
När det gäller ett avtal mellan stabilt demokratiska stater som de europeiska och USA finns det
anledning ifrågasätta, vilket också socialdemokratiska företrädare i EU-parlamentet hänvisat till,
huruvida denna typ av klausuler behöver särskilt skrivas in. Det handlar om länder som har solida
och beprövade rättssystem, vilande på demokratisk grund, där den typen av klausuler som ISDS
innebär i nuvarande form starkt kan ifrågasättas.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
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Motionären menar att en höjd pensionsålder är ett hån mot bland annat de som arbetar inom
restaurangbranschen. Det är lätt att hålla med. Det finns även andra yrkesgrupper där många inte
orkar arbeta fram till dagens pensionsålder.
Frågan är dock mera komplex. När folkpensionen infördes 1913 var pensionsåldern 67 år och
medellivslängden 60 år. Idag är snittåldern när vi börjar arbeta ca 28 år och snittåldern när vi går i
pension ca 61 år och medellivslängden drygt 80 år. Detta innebär att vi i snitt förvärvsarbetar
under 33 år och detta är inte hållbart om vi skall ha ett robust pensionssystem.
Inom de branscher där man inte orkar arbeta fram till pensionen är det oerhört viktigt att ta ett
seriöst grepp om arbetsmiljöfrågorna. Vi kan inte acceptera en arbetsmiljö där man inte orkar
med att arbeta hela arbetslivet. Det är snarare där fokus bör ligga, inte på åldern.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Motionären påpekar att vi lever i ett samhälle som är långt ifrån jämställt, och pekar specifikt på
pensionerna. Motionären har helt rätt!
Snittpensionen var 2012, 16 498 kr/ mån före skatt. För kvinnornas del var snittet 13 687 kr och
för männens del 19 824 kr en skillnad på drygt 6 000 kr/mån eller 72 000 kr/år.
Denna förfärliga skillnad beror på bland annat på hur vi utformar föräldraförsäkringen,
ojämnställda löner, att kvinnor i högre utsträckning har ofrivilligt deltidsarbete och att kvinnor i
högre utsträckning går ner i arbetstid för att bistå äldre närstående.
Lösningen på problemet ligger i att utforma samhället så att alla tar samma ansvar för hem, barn
och äldre närstående, samt att se till att kvinnor och män får samma villkor på arbetsmarknaden.
Att lösa problemet med ojämnställda pensioner så som motionären föreslår skulle inte skynda på
denna utveckling och det skulle dessutom göra kvinnor beroende av männen på ett sätt som inte
hör hemma i dagens samhälle. Ingen kvinna skall behöva vara beroende av mannens pensionspoäng för att få en dräglig tillvaro efter pensionen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Arbetslösheten är vår största utmaning och urholkningen av välfärden under borgligt styre har
minskat antalet anställda. Men att som motionären föreslå, återanställa lika många som tvingats
lämna den offentliga sektorn, är enligt distriktsstyrelsen inte möjligt besluta. Satsningar på skola,
sjukvård och omsorg kommer att skapa nya arbetstillfällen, men det är välfärdens behov som
avgör var och i vilken takt anställningar ska göras.
Att trygghetssystemen fungerar och ger människor förutsättningar för ett drägligt liv är självklart,
liksom att ersättningsnivåer räknas upp. Detta är nödvändigt och helt i linje med den politik som
vi driver och som i delar skulle varit genomförd om inte höstens budget fallit i riksdagen. Sam28

tidigt är självklart vårt slutliga mål full sysselsättning, liksom målsättningen att ge människor
förutsättningar att lämna både försäkringssystem och försörjningsstöd.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Förr i tiden var separationer och skilsmässor betydligt ovanligare än idag. Därmed inte sagt att
vare sig föräldrarna eller barnen var lyckligare då. Många olyckliga äktenskap gick även ut över
barnen, som tvingades utstå kaos och bråk. Våld och övergrepp i hemmet förekom även på tiden,
men ledde mer sällan till skilsmässa än idag. Detta gick självklart ut över barnen.
Idag är separationer vanligare, på gott och ont. I majoriteten av fallen är det kvinnan som tar
initiativet till skilsmässan. Den vanligaste orsaken är att mannen inte tar tillräckligt ansvar för det
gemensamma hemarbetet och barnen.
I de flesta fall kommer föräldrarna överens om hur de ska lösa vårdnaden om barnen. Oftast
delar föräldrarna på vårdnaden. Förr i världen var enskild vårdnad till förmån för mamman
betydligt vanligare. Växelvis boende blir allt vanligare och innebär att föräldrarna tar lika stort
ansvar för barnet. Detta har i praktiken inneburit att betydligt fler pappor tillbringar mer tid med
sina barn. I 10% av fallen kommer föräldrarna inte överens om vårdnaden och frågan avgörs i
domstol.
Fler kvinnor än män är idag socialsekreterare. Som inom de flesta andra kvinnodominerade
sektorer är arbetsvillkoren generellt dåliga och lönerna låga. Regeringens nedskärningar har
ytterligare ökat trycket på socialkontoren, dit alltfler nu söker sig för att klara sin försörjning.
Eftersom alltför få män söker sig till yrket är det svårt att ovanifrån tvinga fram förändringar,
som motionären föreslår. Hur ska man kunna kräva att personal av båda könen är närvarande vid
alla samarbetsavtal när 8 av 10 socialsekreterare är kvinnor?
Det är självklart önskvärt att få en jämnare könsfördelning bland socialsekreterarna men det
innebär inte automatiskt att alla kvinnliga socialsekreterare som idag arbetar är inkompetenta.
Det är mycket förenklat att hävda att kvinnliga socialsekreterare automatiskt skulle diskriminera
män och att manliga socialsekreterare automatiskt skulle gynna män i en vårdnadsutredning.
Socialsekreterarens uppdrag är i första hand att se till barnets bästa. Det är felaktigt att dra en hel
yrkeskår över en kam och döma ut den som inkompetent och diskriminerande.
Idag tas huvuddelen av föräldraledigheten ut av kvinnor. Det är också betydligt vanligare att
kvinnor är hemma med sjuka barn än att män är det. Det är också främst kvinnor som arbetar
deltid och förväntas ta huvudansvaret för hemmet och barnen. Många separationer har dessutom
sin direkta orsak i att kvinnan förgäves försökt få mannen att dela ansvaret för familjen. Hade
jämställdheten varit bättre i dessa familjer skulle vi ha betydligt färre separationer. Allt detta avspeglas självklart även i de vårdnadsutredningar som görs.
Varje fall är naturligtvis unikt och det finns många fäder som tagit stort ansvar för hemmet och
barnen redan innan separationen och som vill fortsätta göra det även därefter. Men det hindrar
inte att det också finns en hel del fall där männen faktiskt inte tagit sitt ansvar.
Så långt det är möjligt eftersträvas gemensam vårdnad (vilket också blir resultatet i de flesta fall).
Men i situationer där barnet riskerar att fara illa hos den ena föräldern eller befinner sig i en
ständig krigszon mellan de två stridande föräldrarna kan enskild vårdnad vara svår att undvika.
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Motionären kräver att gemensam vårdnad ska vara en självklarhet vid såväl separationer som i de
fall modern vid barnets födelse är ensamstående. Enligt den tidigare vårdnadslagen var det så.
Barnets behov av båda föräldrarna ansågs överordnat barnets hälsa och säkerhet. Det innebar att
gemensam vårdnad tilldömdes även när barnet riskerade att fara illa hos den ene föräldern. Med
den nya vårdnadslagen är huvudregeln fortfarande gemensam vårdnad, men i särskilda fall görs
undantag med hänsyn till barnets säkerhet. Även den andra förälderns säkerhet kan vara ett motiv
för enskild vårdnad, exempelvis när en misshandlande man använder barnet (och den gemensamma vårdnaden) som ett sätt att komma åt kvinnan och fortsätta misshandeln. Inte minst gäller
detta kvinnor som tvingats byta identitet och "gå under jorden" för att komma undan sin plågoande. Att gå tillbaka till den tidigare regeln att gemensam vårdnad alltid ska tillämpas oavsett
omständigheterna vore ett steg tillbaka och knappast heller i barnens intresse.
Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna tillsammans fattar viktiga beslut som rör barnet. Även
när barnet bor varannan helg hos den ene föräldern och resterande tid med den andre föräldern
fattas de avgörande besluten gemensamt. Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna huvudsakligen fattar besluten och att den andre föräldern (som regel) har umgängesrätt med barnet. Det
ligger i sakens natur att den förälder som har enskild vårdnad då huvudakligen fattar besluten för
barnet. Anser den andre föräldern att detta inte är i barnets intresse kan han/hon kräva en ny
vårdnadsutredning och att frågan avgörs i domstol. Det vore dock en märklig ordning, som
motionären föreslår, att föräldrar som inte har vårdnaden om sina barn ändå skulle kunna agera
som om de hade vårdnaden. Särskilt som det i en hel del fall finns goda skäl till att de inte har
vårdnaden om barnen.
Motionären kräver vidare det ska göras undersökningar om barnen och föräldrarnas livssituation
när vårdnadstvister genomförs. Detta krav ter sig märkligt eftersom det är precis det vårdnadsutredningar går ut på.
När det gäller kravet på forskning om vårdnadstvister så är det självklart bra att öka kunskapen.
Det pågår också en del forskning på området.
Vad gäller olika drivkrafter bakom vårdnadstvister så är det svårt att på ett enkelt sätt dela upp
vårdnadstvister i två kategorier, som motionären föreslår. I de flesta fall finns många samverkande motiv bakom en tvist och varje fall är unikt. Att bara en viss typ av tvister skulle bli
föremål för domstolsprövning vore en konstig ordning. Alla tvister börjar med förhandlingar som
syftar till en kompromisslösning. Misslyckas detta är nästa steg domstolsförhandling. Detta gäller
oavsett orsakerna till vårdnadstvisten.
Motionären har rätt i att barnets perspektiv måste lyftas fram mer, inte minst i de fall när barnet
hamnar mitt emellan föräldrarnas advokater som strider i rätten. Dessa advokater företräder i
första hand föräldrarnas perspektiv, inte barnets.
Den nya vårdnadslagen är relativt ny och ska utvärderas kontinuerligt. Det gäller även tillämpningen av lagen. Skulle det visa sig att barnens intressen inte tillgodoses i lagen och/eller i tilllämpningen måste vi självklart vara beredda att vidta åtgärder. Lösningen är dock inte att gå
tillbaka till den tidigare vårdnadslagen, som hade uppenbara brister ur ett barnperspektiv.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att första, andra, sjätte, och åttonde – fjortonde attsatserna anses besvarade,
att tredje, fjärde och femte attsatserna avslås,
att sjunde attsatsen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översändes till riksdagsgruppen.
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Motionären tar upp en viktig fråga om ojämlik vård, baserat på att det finns skillnader i ohälsa, i
vårdsökande och mm mellan olika grupper i samhället, avseende kön, socioekonomiska faktorer,
etniskt tillhörighet mm.
Motionären yrkar att socialdemokratiska Skånedistriktets distriktskongress beslutar att en vetenskaplig undersökning ska ta reda på varför den svenska sjukvården är ojämlik ända in i döden och
med förslag för en till jämlik sjukvård.
Det här en fråga som belyst på många sätt. Förutom den utredning som motionärens hänvisar till
så har bland annat Sveriges kommuner och Landsting, SKL under två års tid samordnat arbetet
med ”samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa. Detta resulterade i rapporten ”Gör
jämlikt – gör skillnad ” som kom 2013.
Vi socialdemokrater har tagit fasta på detta och redan i valrörelsen gav vi ett löfte om att tillsätta
en kommission för jämlik hälsa. I regeringsförklaringen angav vår socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven att Regeringens mål är att de påverkbara hälsoklyftorna skall slutas inom
en generation.
Den socialdemokratiske Folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström, Socialdepartementet har också påbörjat arbetet med kommittédirektiv och att utse deltagare till denna kommission. Socialdemokraterna har således redan stort focus på denna fråga och dess lösningar.
Andemeningen med motionen anses uppfylld genom tillsättandet av kommissionen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

En barnombudsman är den som ska stärka barns rättigheter och vara en företrädare för barn och
unga. Finnas till hands för att lyssna, hjälpa och slussa vidare till redan befintliga funktioner inom
såväl skola, barnomsorg som socialtjänst. Barnombudsmannen ska också öka kunskapen om
barns rättigheter så att både barn och vuxna vet mer. Dessa arbetsuppgifter anser styrelsen är
viktigt med lokal förankring. Riktade medel från staten för att kunna anställa barnombudsman är
inte fel men placeringen bör vara i kommunen. För övrigt så anser distriktsstyrelsen att en barnombudsman ska vara behjälplig i all verksamhet och inte enbart socialtjänsten.
Motionären hänvisar till en utredning gjord av Humana. Av landets 290 kommuner har 168
svarat på enkäten och 27 % av de som svarat uppger att de anser att på ett eller annat sätt finns
svårigheter att hålla sig inom ramen för utredningstiden. En betydande faktor verkar vara
bristande samverkan med andra samhällsinstanser, något som återkommer inom flera områden.
Hög personalomsättning bland socialsekreterare en annan.
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att barnen ska få den hjälp i tid som de lagligen
har rätt till men att riktade statsbidrag inte löser strukturproblemen. Distriktsstyrelsen menar att
mer pengar till den generella välfärden ger kommunerna bättre förutsättningar att på flera plan bl
a hantera bristande samverkan med andra aktörer.
Alla barn ska ha samma rättigheter, lika värde och möjligheter. Barnets bästa ska komma först vid
alla beslut och åtgärder som rör barn. Därför är det av vikt att FN:s barnkonvention ska bli
svensk lag.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
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att första attsatsen avslås,
att andra attsatsen anses besvarad,
att tredje attsatsen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är av stor betydelse att föräldrar får
tillfälle att medverka och vara delaktiga i förskolan och skolan. Att föräldrar har en god kontakt
och insikt i barnets vardagliga miljö ger både ömsesidig trygghet och tillfälle att bearbeta uppkomna problem.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Motionären lyfter en viktig fråga. Det krävs en kraftfull och tydlig politik för att förebygga och
förhindra våld och skydda våldsutsatta kvinnor och barn. Här utgör kvinnojourerna en oerhört
viktig del. Deras verksamhet är avgörande och livsviktig och deras finansiering, och därför också
deras existens, måste säkras. Därför avsatte regeringen 100 nya miljoner i budgeten till kvinnojourerna.
Distriktsstyrelsen delar dock inte motionärens uppfattning om att kvinnojourerna måste stå under
kommunalt ansvar, även ekonomiskt.
Samtidigt måsta alla kvinnor och barn garanteras skydd, inte bara de som kan eller vill vända sig
till våra kvinnojourer.
Vi anser att frågan om Kvinno- och barns rättsskydd kräver ett mycket större helhetsgrepp och
bör behandlas som idag där kvinnojourerna är en viktig del, men detta får aldrig innebära att
kommunerna eller andra instanser undandrar sig sitt ansvar.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen avslås.

Motionären visar på den grupp äldre som vårdar närstående i hemmet och denna grupps behov
av hjälp och stöd. Motionären har helt rätt i att många, kanske framförallt äldre, sliter ut sig och
riskerar sin hälsa för att ta hand om svårt sjuka livskamrater eller andra närstående.
Det brister dock inte i lagstiftningen eller i socialstyrelsens vägledning till kommunerna.
I Socialtjänstlagen, 5 kap. 10§ finns följande text.
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående
som är långvarigt sjuk eller äldre som stödjer en närstående som har funktionshinder.”
Socialstyrelsen har gett ut en vägledning till kommunerna om hur denna paragraf skall tolkas.
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I denna räknas olika exempel på stöd upp. Bland dessa exempel finns hjälp i hemmet eller i
boende och möjlighet till avlösning i olika former.
Det är således inte i lagstiftningen det brister. Inte heller finns det brist på riktlinjer i denna fråga.
Trots det så brister stödet till framförallt äldre som vårdar anhöriga, precis så som det påpekas i
motionen. Detta beror troligen på flera orsaker. En orsak kan vara att det är svårt för kommuner
att nå ut med information till målgruppen. En annan kan vara att äldre känner en skyldighet att
klara av vården av exvis en livskamrat själv, och därmed inte ber om hjälp och stöd.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionären sätter fokus på en mycket angelägen fråga, rätten till barnomsorg på kvällar, helger
och nätter. Många föräldrar har problem med tillsyn på dessa tider. Som motionären påpekar
skall inte familj, vänner vara den enda lösningen för att lösa barnpassning på obekväma tider.
Distriktstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Motionären sätter fokus på en viktig frågeställning om varför arbetsmiljölagen ej gäller för barn i
förskola och på fritidshem, dock gäller den för personal som arbetar där.
I nuläget när man ofta samutnyttjar lokaler verkar det märkligt att barn i förskola och fritidshem
ej omfattas av arbetsmiljölagstiftningen.
Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Motionären tar upp frågan om hur kunskapsbrister om barns kost kan leda till ohälsa och till
följdsjukdomar av olika art. Det här en viktigt fråga och vi vet att hälsan för hela livet grundläggs
just under barnaåren.
Samspelet mellan föräldrar, vården, förskola och skola samt idrottsrörelsen är viktigt för att få till
stånd en bred samsyn och kunskapsspridning om god grundläggande hälsa, baserat både på goda
kostvanor och ett fysiskt aktivt liv. Mycket görs redan på flera område men det behövs fler
insatser. Folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström, Socialdepartementet kommer
under våren att tillsätta en kommission för jämlik hälsa. I detta arbete kommer barnens villkor att
vara viktigt.
När det gäller reklam/marknadsföring till barn om onyttig kost anser inte distriktsstyrelsen att
lagreglering är rätt väg att gå.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
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Det är riktigt som motionären skriver att det kom en ny patientlag 2014/2015 som skall ge
patienter större inflytande och delaktighet i vården. Den nya lagen innebär bland annat att region
och kommun tillsammans med den det gäller har en samordnad vårdplanering (SVPL). Denna
vårdplanering skall ge vid handen hur vården skall se ut och vem som skall göra vad.
Varje kommun beslutar själv hur den skall organisera sig och vilka krav man skall ställa på
utbildning hos sina anställda. En del kommuner anställer bara utbildade undersköterskor medan
andra nöjer sig med vårdbiträde. I de fall kommunen överlåtit vården på en privat entreprenör
bestämmer denna oftast själv utbildningsnivå. Inom hemsjukvården är alla utbildade sjuksköterskor.
Efter samordnad vårdplanering kan patienten ha kontakt med kommunens hemtjänst och hemsjukvård. Men troligen har patienten också kontakt med regionens primärvård och ibland
specialistvård.
Det är jätteviktigt att systemen fungerar när skåningarna drabbas av ohälsa. Syftet med den
patientlagen var ju också att skapa ett tryggare system för den sjuke. Vi kan stifta lagar och skapa
allmänna råd men därefter är det upp till region och kommun att följa dessa lagar. Ett sätt att
påminna våra socialdemokratiska förtroendevalda i Skånes kommuner om vikten av patientens
delaktighet skulle kunna vara att sända ut motionen och svaret till dessa.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionärerna vill att det ska införas en båtskatt i Sverige. Tidigare har socialdemokratin arbetat
för ett båtregister med en registeravgift som delvis kunde finansiera kostnader för farledsutmärkning etc. Ett sådant register infördes också men togs bort då det blev en borgerlig regering.
Båtlivets miljökostnader hanteras av koldioxidskatten på bränslet och den tidigare miljöbelastningen från toaletter på båtarna försvinner med kravet på slutna toatankar. Det är därför dags.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionerna bifalles,
att motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Skattereformen i början av 90-talet gjorde upp med avdrag och skattebefrielser för att förenkla
skattesystemet och förhindra skatteplanering. All inkomst och andra förmåner ska numera
beskattas och betalas sociala avgifter för. Det gäller även ersättningar för förbättringsförslag.
Snarare anser DS att alla de avvikelser från skattesystemet som de gångna åtta åren har förstört
likformigheten och det är dags för en ny skatteöversyn.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
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Socialdemokraterna har tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet drivit frågan om att återinföra avdragsrätten för A-kassa och fackföreningsavgift så att arbetsgivares och arbetstagares
avgifter behandlas lika. Avdragsrätten avskaffades av den borgerliga majoriteten.
Senast våren 2014 röstade Riksdagen om ett förslag att återinföra avdraget men Allianspartierna
och Sverigedemokraterna röstade emot.
Distriktsstyrelsen anser att det finns alla anledning all aktualisera frågan inför budgeten i höst.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Motionären påpekar redan i början av motionen att finanspolitiska rådet tillsattes av den moderata finansministern 2007. Det påpekas också, mycket riktigt, att det finns andra stödfunktioner
som granskar och följer den ekonomiska utvecklingen. Vi vänder oss dock mot att partikongressen ska bestämma vilka stödfunktioner som ska finnas för regeringen. Regeringen och våra förtroendevalda i olika organ, på alla nivåer, måste få inrätta de stödfunktioner som de anser sig behöva för att på bästa möjliga sätt få gehör för den politik och den utveckling vi vill se av samhället. Huruvida detta innebär att det finanspolitiska rådet kommer att vara kvar eller inte, menar vi,
borde lämnas till regering att bestämma.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Gemensamt med utlåtande nummer 65.

Den statliga skatten hanterar progressiviteten i skattesystemet och tillsammans med socialförsäkringar, bidrag och framförallt den fria tillgången till välfärden står de för den samlade fördelningspolitiken. Den socialdemokratiskt ledda regeringens budgetförslag från i höstas innebar en kraftigare progressivitet så att höginkomsttagare skulle betala högre skatt. Om vissa kommuner skulle
införa progressivitet på kommunalskatten som motionären föreslår skulle höginkomsttagare i stor
utsträckning flytta till kommuner utan progressivitet och utveck-lingen mot rikemansreservat
skulle ta ytterligare fart. Därför föreslår styrelsen att motionen skickas in som enskild.
Helt grundläggande för kommunernas möjlighet att ge service är ett långtgående utjämningssystem för både inkomster och kostnader mellan kommunerna. Genom att bestämma sig för hög
eller låg skatt kan kommunerna sedan ha olika ambitionsnivå. Skatteutjämningssystemet moderniserades 2014 men när det infördes la regeringen på 1 miljard extra till de rikaste moderatkommunerna. Den socialdemokratiskt ledda regeringen vill istället använda den miljarden till att
stödja de kommuner som sätter fart på bostadsbyggandet så att kommunerna kan anställa fler för
plan- och bygglovsverksamhet.
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Kärnkraften bär inte fullt ut sina kostnader och regeringens förslag inför 2015 var att höja effektskatten. Den framtida energipolitiken ska nu processas i en energikommission så att en långsiktig
blocköverskridande energipolitik ka n läggas fast.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
motionen avslås.

De olika skattesystemen i Danmark och Sverige liksom det nordiska skatteavtalet försvårar verkligen integrationen. Åtskilligt har gjorts men de stora olikheter som råder kommer antagligen inte
att lösas på överskådlig tid då en harmonisering som motionären föreslår skulle kräva att Danmark och Sverige införde likadana skattesystem, vilket inte lär vara troligt.
Däremot kan mer göras för att underlätta för arbetspendlarna – först och främst måste relevant
information ges så att individerna vet förutsättningarna och en hel del bestämmelser som är
gränshinder kan arbetas bort.
När det gäller skatteavtalet med Danmark så är det ofördelaktigt för pendlarkommunerna och
Sverige. Vi socialdemokrater har länge drivit på för en omförhandling, riksdagen har beslutat om
att det ska ske men finansminister Borg gjorde ingenting åt saken. Hans vägran att ta upp förhandlingar trots Riksdagens beslut kritiserades starkt av Riksrevisionen. Nu faller uppdraget på
den nya regeringen att aktivera frågan.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Den skattefria delen av traktamentet bör enligt distriktsstyrelsen följa kostnadsutvecklingen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Motionären pekar på att de senaste decennierna har beskattningen på kapital relativt arbete
minskat. De ökade klyftorna beror till stor del på kapitalinkomsternas låga beskattning i förhållande till arbetsinkomster. Inte minst sker detta genom att högavlönade omvanlar sina
inkomster till bolagsinkomster med 3:12reglerna. Regeringen har gett en utredning direktiv att
föreslå ändringar så att inkomstomvandlingen och skatteflykten stoppas. Regeringen har också
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aviserat en skatt på banker och den finansiella sektorn liksom avtrappning av jobbskatteavdraget
för dem med högst inkomster.
Det svenska skattesystemet behöver enligt DS ses över i grunden där underbeskattningen av
kapital, framtida skattebaser och globaliseringen vägs in. En sådan översyn måste göras i en
parlamentarisk utredning med syfte att hitta en bred uppgörelse som den i början av 90-talet.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Styrelsen instämmer med motionärens beskrivning av hur snabb/SMS-lånen bidrar till en ökande
skuldsättning. Det påpekas också, mycket riktigt, att det slår hårt mot unga och att en många
hamnar hos kronofogden på grund av obetalda snabblån. Styrelsen ser motionen som ett steg i
att avskaffa dessa låneformer och ställer sig bakom motionen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Hyresrätter är den enda ickesubventionerade upplåtelseformen för bostäder idag. Den skattemässiga skillnaden är att om två lika lägenheter byggs så blir hyresrätten 3000 kr dyrare i månaden
än den ägda på grund av ränteavdragen. Tidigare hade hyresrätten ränte bidrag och ett investeringsbidrag som kompenserade en del av skillnaden men dessa har den borgerliga regeringen tagit
bort. I regeringsöverenskommelsen för den nya regeringen står att stimulanser för hyresrätter till
rimliga hyror ska återinföras. Det är bråttom att få dessa påplats och DS anser att ett sådant
system måste finnas med i Budgeten för 2016.
ROTavdragens konstruktion spär ytterligare på olikheterna mellan upplåtelseformerna. ROT är
enligt oss socialdemokrater ett arbetsmarknadspolitiskt stöd som inte är permanent utan ska användas för att jämna ut byggkonjunkturerna. De stora renoverings och moderniseringsbehov som
hyresrättsbeståndet från 70-talet står inför motiverar enligt DS staten att likt ROT bidra till framförallt energi- och tillgänglighetsförbättringar.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionen tar upp bostadsbristen och de negativa konsekvenserna för enskilda människor och för
hela samhället. Det är lätt att instämma i motionärens önskan om ökat bostadsbyggande och statlig finansiering för ökat bostadsbyggande vad gäller hyresrätter.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen
37

Motionären beskriver väl den svåra situationen på bostadsmarknaden: växande segregation,
problem att få ett förstahandskontrakt och brist på hyresrätter. Utförsäljning av kommunala
hyresrätter är i de flesta fall av ondo, men det kan finnas undantags-situationer. När en del av
beståndet av kommunala hyresrätter ombildas till bostadsrätter i om-råden dominerade av
hyresrätter kan det vara ett sätt för kommunen att skapa mer blandad bebyggelse och därmed
minska segregationen. Omvänt kan kommunen främja byggande av hyresrätter i områden
dominerade av bostadsrätter, villor och radhus för att göra bebyggelsen mer blandad där och
motverka segregation. Kommunen kan också köpa loss bostadsrätter och hyra ut till behövande
kommuninvånare.
Även om det är lätt att instämma i motionärens upprördhet över utförsäljningar kan det få
negativa konsekvenser om undantag inte kan göras i kommunernas ansträngningar att skapa
blandad bebyggelse. Behoven ser ju olika ut i olika kommuner runtom i landet. Det är också
tveksamt om en så tvingande regel går ihop med det kommunala självstyret.
Det har diskuterats behov av att stärka skyddet för det offentliga ägandet för att göra det svårare
att sälja ut till exempel statliga bolag och hela allmännyttan i kommuner. Men då handlar det om
att införa kvalificerad majoritet vid beslutsfattandet alternativt kräva beslut med mellanliggande
val. Det försvårar utförsäljningar men innebär inte något totalstopp.
Istället för totalförbud för kommuner att sälja ut kommunala hyresrätter bör vi satsa på stöd till
kommuner för ökat byggande av hyresrätter och för att klara bostadsförsörjningen för kommunens invånare.
När det gäller förslaget att ge de kommunala bostadsbolagen resurser och mandat att bygga
hyresrätter är det lätt att instämma i det. Det är dock lite svårtolkat vad det betyder ”att bygga
hyresrätter till ett ej profit syfte UTAN att medborganas behov sätts i centrum”. En gissning är
att motionärens mening egentligen är att ett ej profit syfte i bostadsbyggandet handlar om att
uppfylla medborgarnas behov, inte det motsatta.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen anses besvarad,
att andra attsatsen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Motionärerna ger en bra bild av problemen på bostadsmarknaden och behoven vi ser framöver
med fler hyresrätter och ett långsiktigt hållbart byggande. Det är lätt att instämma i att staten
måste ge ekonomiska förutsättningar för kraftfullt ökat bostadsbyggande, särskilt av hyres- och
studentbostäder.
När det gäller förslaget att minst 10 % av det totala antalet bostäder i kommunen ska utgöras av
hyresbostäder i ett allmännyttigt företag eller motsvarande så är det säkert rimligt i många fall,
inte minst i många kommuner i Skåne. Men i utflyttningskommunerna i Norrland kan det bli en
svår belastning för den kommunala ekonomin. Risken är att ungdomarna flyttar från kommunen,
oavsett om det finns hyresrätter eller ej. Tendensen är att ungdomar och låginkomsttagare dras till
storstäderna i hopp om en bättre framtid.
Många som blir kvar eller flyttar tillbaka lyckas få en bostadsrätt, villa eller radhus eftersom priset
är betydligt lägre i glesbygdens avfolkningsorter. Då blir resultatet en massa tomma hyreslägenheter.
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Det är svårt att kräva minst 10 % allmännyttiga hyresrätter i alla kommuner, även om det eventuellt blir några undantag i de minsta glesbygdskommunerna. Nybyggda hyresrätter i allmännyttan
kan dessutom vara så dyra att många inte har råd att bo i dem.
Istället för att kräva samma andel kommunala hyresrätter i alla kommuner, oavsett befolkningssammansättning och behov, kan man stärka kommunernas bostadsförsörjningsansvar så att kommuner som inte aktivt arbetar för att tillgodose hela kommunbefolkningens behov av bostäder
kan ställas till svars och avkrävas vite. Kommunerna drivs då att ordna bostäder åt hemlösa.
Det statliga utjämningssystemet kompenserar idag kommuner som välkomnar alla inkomstgrupper med olika behov av boendeformer. De kommuner som vill hålla borta låginkomsttagare
och vägrar bygga hyresrätter får vara med och betala.
Många kommuner lider idag av bristen på statlig bostadspolitik. Genom statlig stimulans av hållbart byggande av hyresrätter till rimliga hyror skulle mycket underlättas för alla de kommuner
som vill bygga mer för befolkningens behov.
Vad gäller övriga förslag är de utmärkta. Självklart måste antalet utbildningsplatser motsvara
byggbranschens behov och svenska avtala ska gäller på arbetsplatser i Sverige.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen bifalles,
att andra attsatsen anses besvarad,
att tredje attsatsen bifalles,
att fjärde attsatsen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Distriktsstyrelsen anser i motsats till motionären att kvotering är ett av flera medel för att nå
jämställdhet.
Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Motionärerna pekar på att det krävs flera åtgärder för att vända utvecklingen och för att det ska
vara möjligt att nå miljömålet Levande skogar.
Motionärerna menar att den 20 år gamla skogsvårdslagen behöver ses över bl.a. med syftet att nå
miljömålet Levande skogar, att Skogsstyrelsen bör ges i uppdrag att inom ramen för sin verksamhet prioritera information, rådgivning och uppföljning av miljöhänsynen inom skogsbruket
samt att resurser avsätts i statens budget så att fler skogsområden kan få ett långsiktigt skydd som
naturreservat bl.a. i Skåne.
Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översändes till riksdagsgruppen.
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Motionen tar upp en av våra verkligt stora framtidsutmaningar; hur vi ska kunna utveckla vår
energiförsörjning på ett hållbart sätt. I detta arbete är det viktigt att följa och främja innovationer
inom olika förnyelsebara energislag.
Solen är vår renaste energikälla som ger jorden dess enda verkliga tillskott av energi. Idag används
solens energi för produktion av både värme och el. Användningen är dock fortfarande relativt
liten. I Sverige beror det bland annat på att utbudet inte överensstämmer med efterfrågan eftersom solen lyser som mest under sommarhalvåret då vi har minst behov av värme, varmvatten
och el.
Det vanligaste sättet att producera solel är med hjälp av solceller, vanligtvis sammansatta till så
kallade solpaneler. Solcellen består av en tunn skiva av ett halvledarmaterial där elektroner frigörs
vid belysning och skapar en elektrisk ström.
Det finns också termisk solel, vilken fungerar genom att man med speglar koncentrerar solstrålningen och kan få temperaturer som är tillräckligt höga för att producera ånga. Ångan kan sedan
driva en turbin som i sin tur driver en elgenerator.
Solenergi kan också användas för uppvärmning och tappvarmvattenproduktion i villor. Det vanligaste produktionssättet av solvärme är genom så kallade solfångare, vilka kan vara plana, koncentrerande eller av vakuumrörstyp. I en solfångare omvandlas solens strålar till värme genom att
solljuset absorberas av en svart yta. Värmen transporteras sedan vidare med hjälp av en vätska
eller gas och används för uppvärmning eller för att värma tappvarmvatten.
Energimyndigheten finansierar forskning och utveckling inom solcellsområdet. Det finns även
statligt stöd för installation av solcellsystem.
Solenergi har en enorm potential, men el från solceller är i dag dyrare än exempelvis el från vindkraft. Detta beror framförallt på att solceller tillverkas och används i relativt liten skala. Solcellsbranschen växer emellertid mycket snabbt, med cirka 40 procent per år, och sysselsätter idag
tiotusentals personer i Europa. De ökande produktionsvolymerna börjar nu få genomslag i form
av lägre priser på solcellssystem. En viktig anledning till den snabba tillväxten är statliga stöd i
flera länder.
I Sverige finns idag ett statligt stöd för företag och privatpersoner för installation av solceller.
Syftet är att bidra till omställningen av energisystemet och att skapa fler jobb och företag inom
energiteknikområdet. Målet är att användningen av solcellssystem och antalet aktörer inom
solcellsområdet ska öka i Sverige, att systemkostnaderna ska sänkas och att den årliga elproduktionen från solceller ska öka.
Sedan 2009 finns ett EU-direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG). Direktivet ställer bland annat bindande krav på att Sverige ska uppnå en
andel om minst 49 procent förnybar energi till år 2020.
Med direktivet som utgångspunkt har Sverige satt upp följande nationella mål för förnybar energi:
• Andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den totala användningen.
• Andelen förnybar energi i transportsektorn år 2020 ska vara minst 10 procent.
En uppföljning av hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor
utvecklas i förhållande till målet ska lämnas av medlemsstaterna till kommissionen vartannat år.
Sveriges senaste rapportering, i december 2013, visar att den totala andelen energi från förnybara
energikällor i Sverige uppgick till 51 procent år 2012. Enligt preliminära uppskattningar uppgick
andelen förnybar energi i transportsektorn till 15,6 procent år 2013. Detta är en ökning med 3
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procentenheter jämfört med 2012 års definitiva siffror om 12,6 procent, och innebär att målet om
att andelen förnybar energi i transportsektorn ska vara minst 10 procent år 2020 redan är uppnått.
Sverige har ett marknadsbaserat stödsystem, elcertifikatsystemet, som det främsta styrmedlet för
att öka produktionen av el från förnybara energikällor. Målet för elcertifikatsystemet är att öka
den förnybara elproduktionen med 25 terawattimmar (TWh) till år 2020 jämfört med läget år
2002.
Sverige och Norge har ett gemensamt mål att öka den förnybara elproduktionen med 26,4 TWh
till 2020 jämfört med 2012.
Vid sidan om utbyggnadsmålet inom elcertifikatsystemet har riksdagen beslutat om en nationell
planeringsram för vindkraft motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020 varav
20 TWh till lands och 10 TWh till havs. Syftet med planeringsramen är att uppmärksamma vindkraften i den fysiska planeringen.
Därutöver finns ett antal kompletterande styrmedel, bland annat statliga stöd för att installera
solceller respektive åtgärder för innovativ produktion, distribution och användning av biogas och
andra förnybara gaser.
I motionen föreslås att initiativ ska tas för en nationell strategi som ska stödja och stimulera utvecklingen av solcellsutbyggnad. För att uppnå målet om förnyelsebar energiproduktion 2020
krävs dock att såväl sol, vind, vatten, bioenergi m m finns med i utvecklingsarbetet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit initiativ till en Energikommission där ett omfattande
analysarbete kommer att ligga till grund för kommande strategier. Solcellsutbyggnad kommer vara
en del i detta arbete.
Distriktsstyrelsen anser att en temadag kring energifrågor med koppling till klimatutveckling kan
vara ett lämpligt sätt att fokusera på energipolitiken i stort – inte minst med hänvisning till
Energikommissionens kommande arbete. Distriktsstyrelsen kommer att överväga en sådan
temadag, i samband med ett samlat övervägande om behovet av utbildningsinsatser för Skånes
politiker.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att första attsatsen bifalles,
att andra attsatsen anses besvarad,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Motionären tar upp frågor som är mer av vetenskaplig än politisk karaktär. I de politiska riktlinjer
som partikongressen lade fast att energianvändningen ska minska både inom bostads-och produktionssektorn. I riktlinjerna skrivs också att vi ska trygga tillgången på el och annan energi med
en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra detta på
internationellt konkurrenskraftiga villkor.
Utifrån denna viljeinriktning ska en sammanhållen energi- och klimatpolitik utvecklas. Vidare
skriver man i riktlinjerna att vi måste bygga vår energiproduktion på förnybara energikällor, fasa
ut miljöfarlig energiproduktion och effektivisera energianvändningen. Samtidigt ska basindustrin
ha god tillgång till energi och naturresurser - till konkurrenskraftiga priser. Det är viktigt för den
globala miljön att denna industri ges goda möjligheter att investera i vårt land och därigenom
kunna pröva ny miljö- och energieffektiv teknik.
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Med utgångspunkt ifrån det anser distriktsstyrelsen att vår politik på energiområdet har en inriktning som tar hänsyn både till en minskning av konsumtionen av energi och till hållbarhetsperspektivet i produktionen av energi.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Det pågår en intensiv debatt om vår mat, hur den produceras och vad den innehåller.
Idag läggs ett stort ansvar på konsumenten när vi väljer vår mat och att den är tydligt märkt.
Livsmedelsförpackningar skall vara märkta med alla de uppgifter som konsumenterna behöver
för att kunna göra ett medvetet och säkert val. De generella reglerna om märkning finns i förordning (EU) nr1169/2011 om livsmedelsinformation.
Märkningen skall vara lättbegriplig och väl synlig, den får inte döljas av prislapp eller vara skriven
med för liten text. Märkningen får ej vilseleda eller ge ett felaktigt intryck när det gäller till
exempel livsmedlets karaktär, sammansättning, datumuppgifter m.m. Vikt och volym måste anges
samt hur mycket livsmedlet innehåller av olika ingredienser. Mängden skall anges i procent.
När det gäller vatten i kött så görs det för att få ett mört och saftigt kött, vilket efterfrågas av
konsumenterna. Vatten sprutas in i köttet som binds på kemisk väg med till exempel koksalt.
Onödiga tillsatser i maten bör inte förekomma men nitrit och nitrat finns antingen som naturligt
eller tillsatt som konserveringsmedel. Det finns också regler om hur mycket nitrit och nitrat som
får tillsättas i livsmedel.
Användningen av nitrit i livsmedel är i huvudsak för att förhindra tillväxt av bakterien Clostridium botulinum. Denna bakterie producerar ett gift som är bland det giftigaste vi känner till.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionären vill med motionen minska användningen av konstgödsel. Ett politiskt arbete med
den inriktningen, att begränsa användningen av konstgödsel och stoppa övergödningen pågår
sedan många år tillbaka. Olika program för att minska utsläppen av kväve pågår sedan slutet av
1980-talet. Den Röd-Gröna regeringen har också fört fram ett förslag om handelsgödselskatt.
Odling av fånggrödor efter skörd på hösten och införande av skyddszoner för att minska
avrinningen till sjöar och vattendrag är andra exempel. Bedömningen idag är att miljökvalitetsmålet- Ingen övergödning bör kunna nås. I arbetet med livsmedelsstrategin ingår också att öka
den ekologiska odlingen.
Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, andra och tredje attsatserna anses besvarade,
att fjärde och femte attsatserna avslås.
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Distriktsstyrelsen kan ställa sig bakom motionens plädering för en politik för långsiktigt hållbar
tillväxt. Samhället och produktionen måste organiseras så att det inte innebär förödelse av våra
skogar, hav och vattendrag och den biologiska mångfalden. En långsiktigt hållbar utveckling
innebär att vi vill bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.
I alla våra politiska beslut skall miljöperspektivet finnas med.
I grunden handlar det om att ständigt pröva hur vi lever, producerar och konsumerar. Med ny
miljövänlig teknik är det inte bara möjligt att minska vår miljöpåverkan utan också att skapa nya
resurser för att utveckla välfärdssamhället. Genom att minska vår förbrukning eller återvinna det
vi brukar kan vi minska belastningen på jordens gemensamma resurser.
Om hela världen hade den resursförbrukning som vi har i Sverige skulle det behövas tre till fyra
jordklot för att försörja och föda jordens befolkning. Det är inte långsiktigt hållbart. Samtidigt är
det så att Sverige ligger långt framme bland de rika länderna när det gäller att utveckla ett långsiktigt hållbart och miljövänligt samhälle, även om vi sedan regeringsskiftet 2006, med borgerlig
regering, har tappat tempo.
Distriktsstyrelsen är övertygad om att den nya socialdemokratiskt ledda regeringen med kraft
kommer att driva på utvecklingen igen.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Den socialdemokratiska miljö och klimatpolitiken utgår både från vad människor gör och vad de
borde göra. Ett miljö- och klimatriktigt beteende av medborgare och företag påbjuds genom lagstiftning och stimuleras genom ekonomiska styrmedel och information. Som exempel underlättas
kollektivtrafikåkande genom utbyggnad, subventioner och stimulans med t ex biltullar.
Vi socialdemokrater menar att arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser och negativ klimatpåverkan måste bedrivas både globalt och lokalt. Vi måste driva arbetet vidare med full kraft
här hemma och bidra till utvecklingen i utvecklingsländerna, t ex genom att de får tillgång till
bästa möjliga teknik.
När det gäller tredje att-satsen i motionen ingår det som en del i den socialdemokratiska lokala
och globala miljöstrategin att så långt som möjligt förhindra en utveckling där företag flyttar ut
för att kunna fortsätta med sina utsläpp i andra länder, vare sig det handlar om koldioxidutsläpp
eller andra typer av miljöfarliga utsläpp.
Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionären tar upp en fråga om förnyelsebara bränslen för fordon. Biogas döms i motionen ut.
Det finns självklart anledning att i alla sammanhang ha ett kritiskt synsätt, men det som framkommer i motionen ger en alltför ensidig och raljant bild av läget.
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I en stor genomgång av forskningen från början av tvåtusentalet lyfts biogas fram som en väg att
bryta beroendet av fossil energi i ekologiskt lantbruk, även användning av trädbränsle omnämns
som ett alternativ.
Nyligen publicerades en systematisk analys av forskningslitteraturen (år 2001–2012) om bioenergi
och ekologiskt jordbruk. Rapporten ger en översikt över forskningen och identifierar kunskapsluckor och forskningsbehov (Siegmeier m.fl. 2014).
Av de 58 forskningsartiklar som uttryckligen handlar om bioenergi och ekologiskt jordbruk
kommer 70 procent från Sverige, Danmark och Tyskland (90 procent från Europa) och över 70
procent handlar om biogas. Annan bioenergi som beskrivs är etanol, biodiesel och fasta biobränslen.
Det finns flera anledningar till att biogas dominerar, som att det går att bedriva i liten skala på
gårdsnivå, att rötning kan ha fördelar för växtnäringsförsörjningen och att växtrester och gödsel
kan utnyttjas som energikällor. Exempel på forskningsområden är användning av rötrester i
växtföljder, effekter på jordbrukets växthusgasutsläpp, och möjligheter till självförsörjning med
biobränslen i ekologisk odling.
Bland slutsatserna nämns att bioenergi är en möjlighet för att bryta beroendet av fossil energi,
både inom jordbruket och i samhället i stort, om än begränsad i omfattning. En integrerad
utveckling av bioenergi inom ekologiskt lantbruk behövs och har potential, särskilt genom
biogasrötning men även genom användning av bränslen från träd i odlingslandskapet.
Det går också att hänvisa till Energimyndigheten som under de senaste åren satsat cirka 35
miljoner kronor på forskning och utveckling av produktion och användning av biogas. Om EU
godkänner det kommer myndigheten också att bidra med 222 miljoner kronor för att demonstrera produktion av bio-metan via termisk förgasning. Inom forskningsprogrammet FFI,
(Fordonsstrategisk forskning och innovation) pågår också utveckling av ny teknik för användning
av metan i framförallt tunga fordon. Just nu pågår en utlysning av 100 miljoner kronor i investeringsstöd för främjande av biogas eller förnybara gaser.
Sett över en längre tidsperiod handlar det om mer än 1 miljard kronor som svenska staten via
Energimyndigheten och Naturvårdsverket stöttat biogasutvecklingen i form av olika investeringsstöd, bland annat cirka 300 miljoner kronor till olika distributionssystem. Genom dessa
satsningar vill Energimyndigheten bidra till stärkt konkurrenskraft för biogas. Bland annat kan
detta bidra till ökad användning av gasfordon drivna med biogas med mycket goda miljö- och
klimatprestanda.
Genom att bygga biogasanläggningar minskar man de spontana utsläppen av växthusgasen metan
vilket har ett betydande värde. Redan idag har biogasen till fordon ett starkt stöd genom skattebefrielse från koldioxidskatt.
Trots detta har Energimyndigheten i sin delvis rapporterade utredning om biogasens framtida roll
påpekat att den samhällsekonomiska biogaspotentialen än så länge är mindre än 5 TWh per år.
Man påpekar dock från myndighetens sida att energislaget som sådant är bra.
Även då gasdistributionsledningar saknas kan kostnaderna för att försörja stadsbussar, distributionsfordon och andra fordonsflottor som tankas vid särskilda depåer vara rimliga. Miljönyttan av
att gas ersätter diesel i tätorter kan ändå nås till rimliga kostnader.
En viktig förutsättning för att den gynnsamma utvecklingen skall fortsätta är dock att gasbranschen kan möta den efterfrågan på biogas för fordonsdrift som skapats. Bättre kommunikation mellan bransch och fordonsköpare för att undvika lokal biogasbrist är önskvärd.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
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Motionären anser att inom jordbruket ska dels växelvis odling stimuleras istället för monokulturer
dels bekämpningsmedel undvikas i den mån det är möjligt.
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att växelbruk och en minimal användning av
bekämpningsmedel är nödvändigt för att skapa ett långsiktigt hållbart jordbruk.
Beträffande begreppet monokulturer, som motionären använder, så vill distriktsstyrelsen peka på
att monokultur betyder i ekologin att ett ekosystem bara består av en enda art eller nästan bara en
art. Inom jordbruket är det naturligtvis bara möjligt att odla en gröda åt gången, men självklart
skall en växling ske av grödor mellan åren. Distriktsstyrelsen bedömer att detta inte utgör ett
större problem idag. För att jordarna ska vara långsiktigt produktiva är det nödvändigt att en
växling sker mellan olika grödor mellan åren. Det är alltså ett egenintresse för de enskilda jordbrukarna att växla grödor. Distriktsstyrelsen bedömer därför att detta är självreglerande och att
inga särskilda samhälleliga pålagor behövs.
När det gäller användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket kan konstateras att denna
har minskat avsevärt under åtminstone de sista femton åren. Ett av skälen är att bekämpningsmedlen blivit dyrare bl.a. genom särskild beskattning, sk miljöavgifter. Dessutom satsar staten på
särskilda rådgivningsprogram till jordbrukarna för att minska miljöbelastningen inom jordbruket,
bl.a. med syftet att minska användningen av bekämpningsmedel. Distriktsstyrelsen anser dock, i
likhet med motionären, att det finns anledning att genom olika åtgärder, minimera användningen
av bekämpningsmedel.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att första attsatsen anses besvarad,
att andra attsatsen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

I have a Dream sa Martin Luther King i sitt mest kända tal. Och det är drömmen och visionen
om ett bättre samhälle som driver oss de allra flesta av oss att arbeta politiskt. Utan tron på en
möjlighet till förändring skulle det arbetet vara otroligt tungt.
Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Distriktsstyrelsen anser att användningen av kemiska bekämpningsmedel innebär ökade risker för
användare och miljö. I ekologisk odling används inte bekämpningsmedel eller konstgödsel.
I ekologisk odling främjas biologisk mångfald, eftersom växtskyddet främst baseras på varierad
växtföljd med lämpligt sortval. En ökad andel ekologiskt odlad jordbruksmark förbättrar förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart jordbruk.
Åtskilliga kommuner har tagit beslut om att viss andel av livsmedlen i den egna verksamheten,
ska vara ekologiskt odlad. Region Skåne har tagit beslut om att år 2016 ska andelen ekologiska
livsmedel i den egna verksamheten uppgå till 50 % och närproducerade livsmedel prioriteras.
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Distriktsstyrelsen vill peka på att i de politiska riktlinjerna, som antogs av partikongressen år
2009, anges att ”Konsumenternas efterfrågan på ekologiska livsmedel ska mötas. Målet är att 30
procent av jordbruksmarken ska vara ekologiskt odlad 2020.” Distriktsstyrelsen anser att det inte
finns skäl att frångå partikongressens beslut.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen avslås.

Motionären tar upp frågan om att vi ska värna jordbruksmarken och att samhällets behov av
mark för bostäder och industrier etc., inte ska gå före det framtida behovet av den omkringliggande åkermarken.
I Skåne finns den värdefullaste åkermarken i Sverige, främst i västra och södra Skåne där stora
områden t.ex. runt Helsingborg, Landskrona, Lund och Malmö har högst klassen, dvs. klass 10jordar. Jordbruksmarken klassificeras från klass 1 till 10.
Länsstyrelsen i Skåne län har genomfört en utredning (2001:45) där det framgår att ca 13 000
hektar av den värdefullaste åkermarken(klasserna 8-10) har exploaterats för bebyggelse och
infrastruktur från år 1962 till år 2000. Detta är 7 % av den bästa åkermarken i Skåne. Eftersom
klass 8 – 10-jordar endast finns i Skåne har den bästa åkermarken minskat med ca 7 % även sett
utifrån ett nationellt perspektiv. Den mest omfattande exploateringen genomfördes under 1970och 1980-talen. Men fortfarande sker viss exploatering av värdefull åkermark.
I svensk lagstiftning finns inget absolut skydd mot exploatering av åkermarken. I miljöbalkens 3
kap. ”Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden” redovisas i 4
§ att ”Jordbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk.” Dessa bestämmelser skall tillämpas bl.a. i samband med den kommunala fysiska planeringen och vid exploatering av mark för bebyggelse eller infrastruktur.
Detta innebär att kommunerna och trafikverken ska göra en avvägning mellan exploateringsintresset och jordbruksintresset.
Distriktsstyrelsen kan konstatera att i åtskilliga kommunala översiktsplaner i Skåne uttrycks
ambitioner om att säkerställa värdefull åkermark och i första hand försöka förtäta staden eller
använda omvandlingsområden, t.ex. gammal industrimark, för bebyggelse.
Distriktsstyrelsen delar motionärens syn att det är angeläget att värna den värdefulla åkermarken
mot exploatering. Detta är en viktig politisk fråga att driva i främst kommunerna. Staten, genom
länsstyrelserna, har också en viktig uppgift att bevaka att bestämmelserna i miljöbalken efterlevs.
Distriktsstyrelsen anser dock att det inte är möjligt att i alla sammanhang undvika byggande på
åkermark.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att första och femte attsatserna bifalles,
att andra, tredje och fjärde attsatserna anses besvarade,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
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Motionären anser att skogen i naturligt skick ska bevaras och att naturlig matproduktion med bär,
svamp, vilt och bete för ren och tamboskap stimuleras.
Enligt 1§ i skogsvårdslagen är ” Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska
skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.” Detta innebär att produktionsmål och naturvårdsmål jämställs. Den svenska skogen ska
skötas på ett sådant sätt att stort utrymme ska finns för produktion av bär, svamp, vilt och bete.
Olika landsbygdsstöd och privata initiativ har medverkat till olika verksamheter inom dessa områden.
Naturskogar säkerställs bl.a. genom inköp av skogsmark genom statliga naturvårdsanslag.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionerna behandlar frågor som rör etanol som bränsle.
Vad gäller den frågan vill distriktsstyrelsen hävda att det enda som ter sig orealistiskt och icke
trovärdigt är att inte lägga fast en mycket hög ambitionsnivå när det gäller att fasa ut fossila
drivmedel och radikalt minska utsläppen av växthusgaser.
Det gäller också de politiska styrmedlen som används. Således är vi övertygade om att definitionen av miljöbil och olika beslutade subventioner för miljöbilar, t ex skattebefrielse, successivt
kommer att revideras. Detta i takt med att kunskapsläget, tekniken och alternativen utvecklas och
kraven höjs. Det som idag klassas som miljöbil kommer sannolikt i morgon att inte klassas som
en sådan.
Vad gäller etanolen så är den ingen långsiktig lösning på drivmedelsfrågan, men den kan i det
korta perspektivet spela en roll också i Sverige för att fasa ut fossila drivmedel. Att som motionären kräver fatta beslut om vad som idag inte ska odlas för produktion av etanol eller biodiesel,
eller att enbart biogas ska produceras som fordonsbränsle på åkermark, ter sig för distriktsstyrelsen som ett utslag av bakvänt planekonomiskt tänkande.
Användningen av el-certifikat och utsläppsrätter som styrmedel är liksom övriga delar av energioch klimatpolitiken föremål för en löpande utvärdering, kritisk granskning och utveckling.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att första attsatsen avslås,
att andra och tredje attsatserna anses besvarade.

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att en ökad energieffektivisering i bostadssektorn är ett prioriterat område i socialdemokraternas energi- och klimatpolitik. Bostadssektorn står
idag för en dryg tredjedel av Sveriges energianvändning. För att rejält minska bostäders energianvändning måste både nybyggda och befintliga bostäder bli avsevärt mer energieffektiva. Därför
behöver stora energibesparande åtgärder vidtas i hela bostadsbeståndet under de kommande åren.
För att drastiskt minska bostadssektorns energianvändning krävs en tydlig politisk riktning och
effektiva styrmedel. Nya styrmedel behövs för att vässa politiken och skapa möjligheter att nå den
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fulla potentialen när det gäller att spara energi i bostadssektorn. Skärpta åtgärder för energieffektiv och klimatsmart bebyggelse kan också ge påtagliga sysselsättningseffekter.
Distriktsstyrelsen delar också motionärens uppfattning att olika former av lågenergihus och s.k.
passivhus visar att det är möjligt att bygga hus med energiförbrukningar i intervallet 5070kWh/kvm och år. Det är viktigt att ta till vara dessa erfarenheter och successivt skärpa kraven
på energiförbrukning vid nybyggnation. Förslag till nya riktlinjer för skärpta energinormer vid
nybyggnation bör utformas och kombineras med ett ökat stöd till kunskapsuppbyggnad om
utformning av bland annat lågenergi- och passivhus.
Vi delar naturligtvis motionärens allmänna uppfattningar att energisparande är viktigt och att
samhället måste ställas om för att bli långsiktigt hållbart. Vi vill dock stryka under att ett sådant
arbete sedan ganska länge pågår, även om det måste drivas med ännu större målmedvetenhet
framöver.
Distriktsstyrelsen anser i motsats till motionären att det är självklart att staten skall styra utvecklingen för att få till stånd en förnyelse inom energisektorn.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen bifalles,
att andra attsatsen avslås,
att tredje och fjärde attsatserna anses besvarade,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

I Sverige återvinns större delen av alla burkar och PET flaskor, målet är 90% och idag uppnår vi
89%. Att målet inte nåtts beror till stor del på att små PET flaskor återvinns i lägre grad, kanske
beroende på att de konsumeras utanför hemmet.
När det gäller att införa retursystem på vardagsförpackningar så är det en fråga producenterna att
diskutera. Vi har sedan ett antal år producentansvar för många fraktioner. Detta gör att producenterna har ansvar för att se till att samla in exempelvis papper, wellpapp, glas, metall, plast m.m.
På flertalet av dessa fraktioner så ligger insamlingen mycket nära eller i många fall över de mål
som satts för insamlingen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionerna anses besvarade.

Vindkraften har förutsättningar att bli en stor och viktig förnybar energikälla vid sidan av vattenkraften och bioenergin.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen lyfter fram vindkraften som en av de energikällor det
finns möjlighet att utveckla ytterligare kommande år. Inte minst betonas satsningar på havsbaserad vindkraft.
Motionen behandlar frågor som rör vilka alternativa energislag – bioenergi som etanol och biogas, men också vattenkraft och vindkraft – som skall utvecklas och vilka styrmedel som skall
användas för att åstadkomma den nödvändiga förnyelsen av energisystemet. En av motionerna
berör också i all hast ”det socialdemokratiska klimatprogrammet” som motionären menar ”ska i
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grunden revideras eftersom det inte är realistiskt, genomförbart och trovärdigt”.Vad gäller den
frågan vill distriktsstyrelsen hävda att det enda som ter sig orealistiskt och icke trovärdigt är att
inte lägga fast en mycket hög ambitionsnivå när det gäller att fasa ut fossila drivmedel och radikalt
minska utsläppen av växthusgaser. Vi ser det dessutom som självklart att de mål som socialdemokraterna nu tillsammans med de andra partierna i oppositionen satt upp kommer att behöva revideras efter hand.
Det gäller också de politiska styrmedlen som används. Således är vi övertygade om att definitionen av miljöbil och olika beslutade subventioner för miljöbilar, t ex skattebefrielse, successivt
kommer att revideras. Detta i takt med att kunskapsläget, tekniken och alternativen utvecklas och
kraven höjs. Det som idag klassas som miljöbil kommer sannolikt i morgon att inte klassas som
en sådan. Vad gäller etanolen så är den ingen långsiktig lösning på drivmedelsfrågan, men den kan
i det korta perspektivet spela en roll också i Sverige för att fasa ut fossila drivmedel. Att som
motionären kräver (motion 20) fatta beslut om vad som idag inte ska odlas för produktion av
etanol eller biodiesel, eller att enbart biogas ska produceras som fordonsbränsle på åkermark, ter
sig för distriktsstyrelsen som ett utslag av bakvänt planekonomiskt tänkande. Användningen av
el-certifikat och utsläppsrätter som styrmedel är liksom övriga delar av energi- och klimatpolitiken
föremål för en löpande utvärdering, kritisk granskning och utveckling.
År 2006 antog riksdagen den första propositionen om vindkraft: Miljövänlig el med vindkraft åtgärder för ett livskraftigt vindbruk (prop. 2005/06:143). I propositionen betonas vikten av att
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till att förbättrade förutsättningar
för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraften.
Begreppet vindbruk etablerades, med syftet att utnyttjande av vind för elproduktion bör jämställas med andra näringar som fiske, rennäring samt jord- och skogsbruk, vilka också bygger på
användandet av förnybara naturresurser.
År 2009 beslutade riksdagen, i enlighet med propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi (prop. 2008/09:163), om en planeringsram för vindkraft på 30 terawattimmar
(TWh) år 2020, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Syftet med en planeringsram var att
synliggöra vindkraftsintresset i den fysiska planeringen. Planeringsramen anger således de nationella anspråk som vindintresset har på tillgång till mark- och vattenområden.
Den totala installerade vindkrafteffekten i Sverige per 2014-01-01 uppgick till 4206 megawatt
(MW). Dessa är fördelade på 3859 MW i landbaserade anläggningar, 210 MW havsbaserad
vindkraft och 137 MW i äldre vindkraftverk som fasats ut ur elcertifikatsystemet.
Vindkraft är självklart inte det enda energislag som behöver ytterligare utvecklas framöver.
Arbetet med ett fossilfritt samhälle bygger på samverkande och olika energislag. Det finns dock
ingen anledning att som motionären döma ut en enda energikälla som vindkraften.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen avslås,
att andra, tredje och fjärde attsatserna anses besvarade.

Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning i frågan om den skånska infrastrukturen och
Simrishamnsbanan. Det är bekymmersamt att utfallet för Skåne i den nationella transportinfrastrukturplanen 2014-2025 blev så dåligt och det var många nödvändiga projekt som trillade
bort. Simrishamnsbanan är en av dem.
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De kommande åren ligger infrastrukturfrågorna högt på dagordningen. Både arbetet med
Sverigeförhandlingen och sen även revideringen av nationella planen är högt prioriterat av både
kommunerna och Region Skåne. Det är ett omfattande påverkansarbete som redan börjat och där
mycket av det som inte kom med i den senaste nationella planen kan bli aktuellt.
Finansieringen av infrastruktur i Sverige är en avgörande fråga inte minst i sammanhanget att vi
står inför att göra den största infrastrukturinversteringen sedan första järnvägen byggdes, i och
med Sverigeförhandlingen och bygget av höghastighetståg. Den grundläggande hållningen måste
vara att statlig infrastruktur finansieras av staten. Sen finns det olika finansieringslösningar som
kan vara lämpliga och nödvändiga vid särskilda tillfällen och det är därför viktigt att vi tittar på
dessa.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionerna bifalles,
att motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Det är en viktig aspekt som framförs i motionen, att det ska vara smidigt att lösa sin biljett. Det
är viktigt att det finns olika sätt att lösa biljett och att tillgängligheten är hög. Biljettsystemen och
möjligheterna att köpa biljett utvecklas ständigt. Idag finns olika tidsgränser för biljetters giltighetstid, beroende på reslängd och trafikslag. En giltighetsbegränsning har ansetts nödvändigt för
att minska möjligheterna till missbruk och återanvändning av biljetten. Däremot finns det flera
olika sätt att köpa biljett idag där det går att köpa i lugn och ro en kortare tid i förväg, både via
internet eller ombud. Vi anser därmed att vi arbetar med intentionerna i motionen idag.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Vi delar problembilden som motionären beskriver i motionen, med stora negativa effekter på
infrastrukturen och kollektivtrafiken efter avregleringen av järnvägen. Konsekvenserna blir stora
när man splittrar upp ett sammanhållet stort system och låter enskilda aktörer ansvara för enskilda delar. Ingen ser och tar ansvar för helheten och den totala kvaliteten blir sämre. En
utbyggd infrastruktur av hög kvalitet är nödvändigt för den fortsatta utvecklingen i både Skåne
och Sverige. Vi tolkar motionen som att tågtrafiken som körs i Sverige samt underhåll av banorna
ska drivas i offentlig regi, men att det kan vara statligt såväl som regionalt ansvar. Det är en intention som vi delar och arbetar för idag, varför vi anser motionen besvarad.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Distriktsstyrelsen delar helt motionärens uppfattning om kollektivtrafiken. Många skåningar är
helt eller delvis beroende av kollektivtrafiken. Vi är en region med storstäder såväl som mycket
ytor och landsbygd. Det ställer krav på utbudet av trafiken. Vi vill att hela Skåne ska leva och
utvecklas, då behöver även utbudet till mindre orter förbättras. Vi vet att de linjerna inte bär sig
ekonomiskt, men de är ofta avgörande för människorna som bor där och ortens fortlevnad. Det
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är därför viktigt att tänka större och använda sig av nya lösningar. Detta är ett långsiktigt arbete,
som vi redan påbörjat inom ramarna för Region Skåne.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds regionfullmäktigegruppen.

En god kollektivtrafik förutsätter även en bra resegaranti. Därför tyckte vi att när det gjordes en
överenskommelse med övriga län om en enhetlig resegaranti så skulle Skånetrafikens dåvarande
nivåer vara de gällande. Tyvärr valde man att istället anpassa sig efter andra rådande garantier och
försämrade därmed resegarantin för de skånska resenärerna. Vi ser gärna att resegarantin förbättras, men vi ser samtidigt vinsten med att ha ett enhetligt system och det krävs därmed en ny
överenskommelse med övriga parter. Vi delar därmed motionärens grundtanke men kan inte
bifalla att-satserna då vi inte styr över den gemensamma garantin själva. Däremot arbetar vi redan
med att på lång sikt förbättra villkoren och vi anser därmed att vi lever upp till intentionen i
motionen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Kollektivtrafiken är viktig för många. För en del helt nödvändig. Vi vet också att både kvaliteten,
utbudet och priset påverkar viljan och möjligheten att nyttja kollektivtrafiken. De senaste åren har
taxorna höjts flera gånger och därmed har den möjligheten försämrats för flera mindre bemedlade grupper i samhället, exempelvis ungdomar och pensionärer. Det är ett allvarligt problem som
måste stävjas, dock tror vi inte att motionärens förslag är lösningen på det problemet. Om man
utgår från de reella behoven så är de individuella skillnaderna i en medborgargrupp ofta väldigt
stora. Istället för att lyfta ut en specifik grupp så ser vi behovet av att ha låga taxor i kollektivtrafiken generellt och där en större del än idag finansieras solidariskt via skattesedeln. Det tror vi
ger större effekt för fler som har behov av kollektivtrafik.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Motionen gör en bra sammanfattning av problemen och kommer med förslag till åtgärder. Att
kunna garantera god arbetsmiljö och bra postservice är extra viktigt med tanke på statens
majoritetsägande i Post Nord.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalls,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
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Motionären sätter fingret på en viktig fråga. En del i arbetet att minska den höga arbetslösheten i
Skåne och i Sverige är att stärka och utveckla näringslivet så att företagen kan växa och nya
arbetstillfällen skapas. Vi behöver ett näringsliv med både bredd och spets för att klara utmaningarna på marknaden. Både staten, Region Skåne och kommunerna arbetar idag på olika sätt tillsammans med näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande och innovationer.
Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen är nödvändigt. Därför gör exempelvis Region
Skåne riktade insatser just gentemot små- och medelstora företag för att möta de specifika behoven som just de har för att kunna växa.
Dock delar vi inte till fullo motionärens åsikt om att endast satsa på de existerande företagen. Vi
anser att vi måste kunna göra både och. För att komma tillrätta med ett stort strukturellt problem
räcker det ofta inte med en åtgärd utan problemet måste angripas från flera olika håll. Så gäller
även här. Samtidigt som vi gör specifika insatser gentemot de existerande företag som har potential att växa sig större så måste vi även stimulera till fortsatta innovationer, nyskapande och nya
företag. Det bidrar till utveckling och den bredd som behövs för att möta den ständigt föränderliga marknaden. Idag ser vi inte minst hur den gröna näringen etablerar sig allt mer och förmodligen kommer att vara en avgörande del av morgondagens näringsliv. Vi måste satsa både för idag
och i morgon.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen avslås,
att andra attsatsen anses besvarad.

Vår vardag blir allt mer digitaliserad och behovet av tillgång till internet ökar ständigt. För att alla
i Skåne ska ha samma möjligheter att ta del av den digitala samhällsutvecklingen krävs en god
infrastruktur för bredband. På samma sätt som vi tidigare byggt ut telenätet och mobilnätet måste
vi nu bygga ut bredbandsnätet. Det är en fråga om jämlikhet och delaktighet. Det arbetet är högst
aktuellt och pågår i hela landet, även om det går olika fort på olika håll. I Skåne arbetar kommunerna och Region Skåne med att öka takten på utbyggnaden. Region Skåne har egentligen inget
offentligt ansvar för bredbandsinfrastrukturen utan grundprincipen är att marknaden ska stå för
kostnaderna. Flera kommuner har redan egna stadsnät och strategier för bredbandsutbyggnad
och Region Skånes roll är att samordna arbetet och röja undan hinder. Till år 2020 planerar
Region Skåne för att minst 95 procent av Skånes hushåll och alla offentliga verksamheter har en
snabb fiberanslutning på 100 Mbit/sekund. För att genomföra bredbandsstrategin bildades ett
skånskt bredbandsforum. Det är ett samverkansorgan mellan Region Skåne, Kommunförbundet
Skåne, Länsstyrelsen Skåne, näringsliv och akademi. Syftet är att samordna arbete mellan aktörerna och hitta de bästa lösningarna för att nå målet. Exempelvis förmedlar Region Skåne
ekonomiskt stöd från staten för bredbandsutbyggnad som kommuner, föreningar, företag och
byalag kan söka.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen bifalles,
att andra och tredje attsatserna anses besvarade,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till regionfullmäktigegruppen.
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Motionären pekar på en välkänd och viktig begränsning i BNP-måttet. BNP och BRP mäter
endast värdet av den totala årsproduktionen i ett land respektive region, vanligen definierat som
det summerade värdet av konsumtion, bruttoinvesteringar och nettoexport. Det finns förvisso ett
starkt historiskt samband mellan ett lands välstånd och mänskligt välbefinnande å ena sidan och
BNP-nivån å den andra sidan. Samtidigt är det viktigt att understryka att BNP-måttet endast mäter det som inkluderas i det. Det innebär att miljöförstöring, livskvalitetsindikatorer (stress, lycka,
individens syn på arbete och fritid m m), jämställdhets- och jämlikhetsfaktorer och många andra
faktorer som kan påverka människors upplevda väldstånd inte mäts direkt med BNP-måttet. Däremot kan många av dessa faktorer påverka tillväxttakten, exempelvis tyder mycket forskning på
att ökande ojämlikhet sänker tillväxttakten i BNP. Likaså är det sannolikt så att miljöförstöring
idag kommer att begränsa tillväxten i framtiden – och kanske redan begränsar den.
Distriktsstyrelsen är därför i princip positiv till motionärens yrkanden, men avråder från att i detta
läge slå fast vilka mått som bör prioriteras vid en utredning. Vidare bör frågan först utredas innan
ställning tas till huruvida ett alternativt mätsystem ska införas. Distriktsstyrelsen föreslår av dessa
anledningar distriktkongressen att uppdra till Socialdemokraterna i Region Skåne att förutsättningslöst utreda till BRP-måttet kompletterande indikatorer för välstånd.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Både nationella och internationella samarbeten är nödvändigt för en fortsatt utveckling i Skåne.
Men vi ställer oss bakom Lunds Arbetarekommuns uttalande om att detta arbete pågår inom
ramen för bland annat Region Skåne. Som nämns i utlåtandet har vi väl utvecklade samarbeten på
regional nivå, både inom Öresundsregionen och i övriga Europa. Inte minst inom ramarna för
Interreg Södra Östersjön har det genomförts flera intressanta projekt inom exempelvis havsplanering och biogasutveckling. Nu går vi in i en ny planperiod och möjligheterna finns för nya,
socialt inriktade projekt.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionen för ett resonemang om utifrån vilka principer lagstiftningen och samhället bör fungera
och hur rättskänslan och lagstiftningen ska stå i samklang med varandra. Till sist landar motionären i tre att-satser som är mer av förhållningssätt. Mycket av det som motionären anför är också
perspektiv som finns med i lagstiftarnas, riksdagens, beslutsfattande och som är avvägningar som
görs i lagstiftningen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
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Distriktsstyrelsen håller med motionären om att det är viktigt att nämndemän har en varierande
bakgrund. Nämndemannainstitutet är viktigt och har ett starkt berättigande. Tanken bakom
nämndemannainstitutet är att de ska vara vanliga människor med sunt förnuft och med erfarenhet från olika områden som kompletterar den lagkunnige domarens juridiska kunskap.
Nämndemannautredningen som kom 2002 skrev att nämndemännen är en garanti för att verksamheten i domstolarna ligger i linje med allmänna värderingar i samhället. Nämndemännens
medverkan bidrar också till att medborgarnas förtroende för domstolarnas verksamhet upprätthålls. En annan viktig faktor är att nämndemännens medverkan i våra domstolar bidrar till att
tillgodose medborgarnas intresse av insyn i den dömande verksamheten.
År 2006 skedde reform av reglerna för nämndemän. Syftet var bland annat att få en bredare
sammansättning av nämndemän när det gäller ålder, kön, yrke och etnisk bakgrund. För att nå dit
var en viktig del av reformen ett höjt arvode. Ett höjt arvode skulle göra det mera möjligt och
mera attraktivt att få fler att ta uppdrag som nämndemän. Regeringen påpekade i propositionsförslaget att partiernas rekryteringsarbete bör breddas. Alltså pekade man på att det kan utgöra ett
problem om nämndemän nomineras inom en allt för snäv krets. Samtidigt gjordes det övervägandet att det inte bör införas någon skyldighet för kommuner och landsting att välja en viss
del av nämndemännen utanför den partipolitiska kretsen, men att det inför val av nämndemän
bör genomföras särskilda informationsinsatser i syfte att underlätta en bredare rekrytering.
Distriktsstyrelsen konstaterar att det redan idag finns möjligheter att bredda rekryteringen
väsentligt, men att det i sin tur måste åligga kommuner och landsting att vidta nödvändiga
åtgärder för detta. Det finns därför ingen anledning att på det sätter motionären föreslår skapa ett
nytt system för rekrytering.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Motionären är kritisk till det svenska rättssystemet och yrkar på förändringar som enligt motionären ska leda till ökad rättssäkerhet. Distriktsstyrelsen delar inte den kritik mot det svenska rättssystemet som motionären beskriver. Precis som motionären har skrivit i motionen har partistyrelsen i ett motionssvar svarat på liknande yrkanden.
Distriktsstyrelsen delar partistyrelsens åsikter och anser inte att det behövs några större förändringar i det nuvarande systemet som hanterar advokater och deras rättsliga status. I regeringsformen 1 kap. 9 § står det att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet ska beakta
allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. För varje land som vill kalla sig för
rättsstat är dessa krav grundläggande.
Om det finns misstankar om att domstolar och förvaltningsmyndigheter i allmänhet skulle vara
partiska, osakliga och behandla medborgare olika beroende vem det är som för talan är det allvarligt. Därför är det viktigt att det finns granskande ögon såsom media eller JK.
Distriktsstyrelsen anser inte att det finns skäl för att misstänka att det finns systematiska fel i
domstolars handläggning av advokater. Däremot är det nödvändigt med en ständigt pågående
granskning av hur staten sköter sig i viktiga frågor där makt utövas.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
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Motionären yrkar att distriktskongressen ska ställa sig bakom principen om ett rättvist rättssystem
som syftar till att vi är lika inför lagen, att hovrätten inte ska tillåtas avge ”blank fastställelse” utan
egna motiv även då klagandens argument förstärkts, att Högsta domstolen ska motivera sina avslag, att domstolarna måste ha förklaringsskyldighet vid skriftlig förfrågan från part vid utebliven
bevisvärdering eller diffusa resonemang, samt att föredragningsmaterialet bör i förväg redovisas
för den klagande parten, som även bör tillåtas välja offentlighet.
Distriktsstyrelsen ser inte något behov av att ändra dagens system. Hovrätten kan lämna en blank
fastställelse av en dom om det är så att hovrätten helt delar tingsrättens uppfattning. Högsta
domstolen motiverar alla sina domar som domstolen tar upp för behandling. Högsta domstolen
motiverar dock inte avslag på förfrågan om prövningstillstånd.
Distriktsstyrelsen ser i nuläget inte någon anledning till att preskriptionstiden för just bedrägeribrott skulle behöva ändras. Vad gäller offentlighet så är parternas inlagor offentliga. Sammantaget
anser distriktsstyrelsen att denna ordning är tillfredsställande.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Distriktsstyrelsen delar motionens beskrivning och farhågor när det gäller de förändringar som
2010 gjordes angående ersättningsansvaret för förälder. Socialdemokraterna var också kritiska
mot förslaget när det behandlades i riksdagen mot bakgrund av att det riskerade att slå hårt mot
familjer med dålig ekonomi. Mot den bakgrunden tycker distriktsstyrelsen att det nu är motiverat
med den översyn av effekterna som motionen föreslår.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Distriktsstyrelsen delar motionens slutsatser om att det inte är rimligt att svenska medborgare
eller andra boende i Sverige ska kunna delta i terrorhandlingar eller i krig utomlands utan rättsliga
konsekvenser. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu också gett en utredare i uppdrag
att skyndsamt titta på om det behövs några förändringar i lagstiftningen för att leva upp till FNs
resolution om att medlemsstaters nationella lagstiftningar ska göra det möjligt att åtala och bestraffa personer på ett sätt som återspeglar allvaret i terrorismbrottslighet.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
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Köp av sexuell tjänst är ett brott mot svensk lag även när det begås utanför svenskt territorium.
För att brottet ska kunna lagföras i Sverige krävs emellertid också att svensk domstol har behörighet att döma över brottet. Denna fråga regleras i huvudsak i 2 kap. brottsbalken.
Svenska domstolar är alltid behöriga att döma över brott som har begåtts i Sverige. Därutöver
finns en vidsträckt behörighet att döma också över brott som har begåtts utomlands. Således
omfattar den svenska domsrätten t.ex. i princip alla brott som i utlandet har begåtts av svenska
medborgare eller av utlänningar med hemvist i Sverige. Vissa begränsningar i denna behörighet
finns dock.
En sådan begränsning är att gärningen inte ska vara fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten.
Det ska alltså föreligga dubbel straffbarhet. Från kravet på dubbel straffbarhet har det dock gjorts
undantag för vissa sexualbrott mot barn – bl.a. köp av sexuell handling av barn. Dessa brott kan
alltså lagföras i Sverige även om gärningarna skulle vara fria från ansvar i det land där de begicks.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionen tar upp ett mycket angeläget ämne. Den allmänna värnplikten i Sverige försattes i ett
”vilande läge” genom ett majoritetsbeslut i Sveriges Riksdag under den tidigare Alliansregeringen.
Beslutet föregicks inte av de förhandlingar och försök till samförståndslösningar som genom åren
präglat den svenska försvars- och säkerhetspolitiken och som också varit dess styrka. I sin iver att
driva sin egen linje så avstod Alliansen att söka breda lösningar. Så blev det också fort och fel.
Inför senaste valet stod det klart att flera av Allianspartierna börjat ändra inställning i frågan.
Bland annat Fp kräver nu att den värnplikten aktiveras igen.
Sveriges regering och dess socialdemokratiska försvarsminister håller just nu på att förbereda den
så kallade inriktningspropositionen för försvaret i vilken en översyn av denna fråga finns med i
beaktande. Försvarsminister Hultkvist har vid flera tillfälle indikerat att man ser över möjligheten
att aktivera mönstringsplikten igen i detta sammanhang lär man också överväga värnplikt för ett
begränsat urval mönstrade. Inriktningspropositionen planeras presenteras under 2015.
Distriktsstyrelsen förslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionären beskriver den säkerhetspolitiska utvecklingen och debatten på ett övergripande sätt.
NATO debatten har den senaste tiden varit intensiv och Allianspartierna har varit tydliga i att de
önskar gå vidare med en NATO-utredning. Två av Allianspartierna är tydliga NATO förespråkare. I Sveriges Riksdag finns dock en klar majoritet mot ett medlemskap.
För Socialdemokraterna är ställningstagandet baserat på vår övertygelse om att Alliansfriheten
tjänat och tjänar oss väl och de som utmanar denna säkerhetspolitiska linje för Sverige har
mycket att bevisa för att vi skall välja en annan linje. Regeringen har följaktligen i sin regeringsdeklaration varit mycket tydliga med att ett NATO-medlemskap inte är aktuellt för Sverige.
Sveriges försvars- och utrikesministrar har båda också varit tydliga med att de avfärdar förslaget
om en NATO-utredning.
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En förutsättning för att i ett skarpt läge kunna agera på ett så bra sätt som möjligt för Sveriges
bästa är att Sverige deltar i olika internationella försvarsövningar. Ibland är detta NATOövningar. Detta innebär inte att Sverige på något sätt avstår eller begränsar sin handlingsfrihet i
ett skarpt läge. Tvärtom så ökar det vår handlingsfrihet om en farlig situation skulle uppstå. Tre
av de fem nordiska länderna är medlemmar i NATO. Relationer med NATO i olika utsträckning
vid olika tidpunkter är därför nödvändiga.
När det gäller försvarsanslagen är det tydligt att de kommer att höjas vilket nu också offentliggjorts. Under 2015 kommer regeringen att presentera inriktningspropositionen för Försvaret. I
denna är det klart att frågan om mönstring och eventuell värnplikt kommer att tas upp. Sverige
går nu vidare med att i första hand stärka det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet med
Finland. Men Sverige fortsätter också att stärka samarbetet med övriga nordiska länder.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, tredje, fjärde och femte attsatserna anses besvarade,
att andra attsatsen avslås.

Motionären tar upp en rad angelägna frågor rörande Sveriges försvars- och säkerhetspolitik.
Motionären berör en lång rad nyckelord kring de bedömningar som görs rörande potentiella hot
mot Sverige och den beredskap landet skall och bör ha mot dessa.
Försvarsberedningen som nyligen har avslutat sitt arbete har gjort en bred analys av läget och de
hot som eventuellt Sverige kan stå inför den närmsta framtiden. Regeringen och de olika politiska
partierna håller just nu på att dra slutsatser av detta. Under 2015 kommer regeringen att presentera inriktningspropositionen för försvaret. I denna är det klart att frågan om mönstring och
eventuell värnplikt kommer att tas upp. När det gäller det bredare perspektivet till hot mot
Sverige berörande andra ickemilitära hot mot Sverige finns en kontinuerligt arbete med att hantera dessa hot mot Sverige inom respektive myndighet exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB).
När det gäller alliansfriheten och frågan om ett eventuellt inträde i NATO har regeringen varit
tydliga och i regeringsdeklarationen klart uttryckt att ett medlemskap inte är aktuellt.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Vi socialdemokrater betraktar kulturfrågorna som en del av demokratins kärna. Det handlar om
yttrandefrihet och delaktighet, men även om vår förmåga att förmedla och ta till oss kunskaper,
erfarenheter och känslor. Kulturen bidrar till tillväxt och fler jobb. Kulturen utvecklar oss som
människor, skapa nya mötesplatser och skänker livsglädje.
Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om kulturens betydelse för för framtidens
jobb och Sveriges konkurrenskraft. Det är oerhört viktigt att vi vågar vara kreativa och hittar
lösningar som innebär att arbetstillfällen skapas i hela landet, inte minst på landsbygden och i
glesbygdsområden. De kulturella och kreativa näringarna liksom besöksnäringen och besöksturism är områden vi tror kan växa och för detta krävs det en aktiv näringspolitik där dessa
områden inkluderas.
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Satsningar på kulturen innebär fler arbetstillfällen, inte bara inom de kreativa näringarna utan
också inom andra områden såsom till exempel handel, restaurang, hotell, transport med mera.
Att kulturen kommer med i kommande strategier för framtidens jobb är väsentligt på alla nivåer,
kommuner, regioner och landsting och på central nivå. Att verka för att ta fram strategier för
framtidens jobb är det många som har ansvar för och det skånska partidistriktet ska ta sin del av
ansvaret inför t ex kommande valmanifest.
Motionerna lyfter också att distriktsstyrelsen ska verka för fördjupad forskning kring kulturens
påverkan på människor och samhället som helhet, detta för att speciellt tillvarata den begåvningsreserv som finns för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Här lyfter motionärerna upp en
viktig fråga som verkar för en positivare syn på samhället.
Slutligen lyfter motionärerna att ett rådslag tillsammans ABF och andra kulturorganisationer
skulle möjliggöra ett nytt liv åt kulturen i folkrörelsearbetet. Rådslag för kunskapsinhämtning och
kunskapsspridning är viktigt. Men denna fråga får avgöras i samband med kommande verksamhetsplanering och budgetarbete. för partidistriktet.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatserna bifalles,
att andra och tredje attsatserna anses besvarade,
att motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Under åren har den kommunala musik- och kulturskolan berikat många barns och ungdomars
utveckling, och många av dem har fått sin första kontakt med exempelvis ett instrument just här.
Den kommunala musik- och kulturskolan är dock en frivillig verksamhet, och det har dess värre
också varit på detta område som man har kunnat spara när ekonomin blivit kärv inom kommunen. Det är förödande om barn på grund av ekono- miska omständigheter inte får tillgång till
ett brett kulturutbud. Hela landet stärks om alla barn i stället får chansen att växa upp och utvecklas efter sina förutsättningar.
Ingen ska behöva avstå från att delta i kultur- och musikskolan på grund av en hög avgift. Även
låga avgifter kan vara ett hinder för barn att själva utöva musik eller andra kulturformer. Avgifter
kan bidra till ökad segregation i samhället.
För att förhindra att avgifterna bidrar till att familjer avstår att låta barnen ta del av musik- och
kulturskolan är det, som motionärerna menar, viktigt att arbeta på flera nivåer. Statsbidragen till
kommunerna kan utformas så att barns och ungdomars möjlighet att delta i kultur- och musikskolans verksamhet underlättas och att segregation motarbetas.
I de regionala och kommunala budgetarna kan vi socialdemokrater verka för att avgifterna hålls
nere eller helt tas bort.
Däremot kan distriktsstyrelsen inte ta på sig olika utredningsuppdrag eller att arbeta fram förslag
till ekonomiska lösningar i region eller kommuner. Detta är en fråga för våra S-märkta politiker
att väga av och göra prioriteringar i budgetarbetet, även om distriktsstyrelsen delar motionärernas
uppfattning om frågans vikt.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första och fjärde attsatserna bifalles,
att andra och tredje attsatserna avslås,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till distriktsstyrelsen.
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Partidistriktet tillsätter en valberedning utifrån en modell om sammansättning som distriktskongressen tar ställning till. Den modellen innebär att samtliga arbetarekommuner är representerade i valberedningarna för både förslag till valsedlar för val till riksdag och regionfullmäktige. När det gäller beredande av val till regionala uppdrag består valberedningen av en
representant från varje valkrets som representerar samtliga arbetarekommuner inom valkretsen.
Den representanten har i uppdrag att företräda samtliga arbetarekommuner inom valkretsen.
Därutöver så fattar distriktskongressen beslut om ”Kandidatförsäkran” som varje enskild
kandidat skriver under samt ”Principer för kandidatnominering” som är vägledning för
valberedning för regionala och nationella uppdrag.
I principerna som distriktskongressen fattar beslut om finns de regler som stadgarna ställer men
även principer som partidistriktets kongress själva formulerar. Sammantaget väger det in frågor
som jämn könsfördelning, nyrekrytering av yngre, att uppdragen ska fördelas på så många som
möjligt, 25 % under 35 år, geografisk spridning mm.
Vill man ändra och lägga till kriterier som ska vara vägledande för valberedningens arbete bör det
göras i samband med att dessa kriterier behandlas på distriktskongressen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Partidistriktet förlägger huvuddelen av sina konferenser och utbildningar på Backagården, Höör.
Anledningen till det är bland annat att det ligger någorlunda mitt i Skåne och att restid och reslängd inte ska bli allt för lång för vissa arbetarekommuner.
Kongresserna förläggs till Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Det huvudsakliga skälet till det
är att det är de tre kommunerna som har anläggningar som klarar att ta emot våra kongresser.
Dessutom är de geografiskt placerade så att det fördelas på ett bra sätt utifrån de olika arbetarekommunernas kostnader med resor mm.
När det gäller kostnaderna så är all utbildning som partidistriktet står för gratis medan arbetarekommunerna står för resor och eventuell förlorad arbetsförtjänst. Konferenser som partidistriktet
arrangerar är i huvudsak kostnadsfria för deltagarna. Distriktskongressen som arrangemang står
partidistriktet för men matkostnaderna för ombuden bekostas av arbetarekommunerna.
Med detta som regelverk ser distriktsstyrelsen att kostnaderna fördelas någorlunda jämt över tid.
Om man skulle fördela kostnaderna med större exakthet så kräver det en mycket större
administration än den vi har idag. Det skulle med andra ord kosta betydligt mer i resurser och
troligtvis även vara föremål för tolkningar av regelverket som inte gynnar relationerna mellan
partidistrikt och arbetarekommuner.
Styrelsen bör däremot planera verksamheten så att man fördelar arrangemangen på ett sätt så att
det inte ensidigt gynnar någon eller några delar av partidistriktet.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
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Ett folkrörelseparti bygger på att våra medlemmar är aktiva i utformningen av politiken. Den
representativa demokratin bygger på att vi väljer företrädare som genomför politiken i sina
offentliga uppdrag. Distriktsstyrelsen har inte för avsikt att ändra på de förhållandena.
Därutöver är det ett antal av medlemmarna i partiet som genom sitt medlemskap väljer att stödja
partiet men inte avser att vara aktiva. Distriktsstyrelsen ser givetvis att vi blir fler aktiva medlemmar i partiet men det måste vara upp till var och en av medlemmarna i vilken mån man vill
engagera sig och på vilket sätt.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Stadgarna reglerar idag inte hur nomineringsförfarandet ska gå till i partidistrikten när det gäller
nominering av kandidater till europaparlamentet. Motionärerna strävar efter att processen ska se
likadan ut i samtliga partidistrikt vilket inte den Skånska distriktskongressen har möjlighet att fatta
beslut om. Motionen bör därför ställas till partikongressen med krav på en enhetlig hantering av
nomineringsprocessen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Genom partidistriktets organisation har arbetet i valkretsarna och arbetarekommunerna stärkts.
På olika sätt besöks flertalet av våra arbetarekommuner både av förtroendevalda och ombudsmän
under ett verksamhetsår. Någon särskild statistik förs dock inte över vilka arbetarekommuner
som besöks och vid vilka tillfällen. Partidistriktet i sitt uppdrag till del aven problemorienterat
vilket innebär att särskilda insatser görs under begränsade perioder. Stöd sker ju även till arbetarekommunerna i form av utbildningar för att stärka förtroendevalda såväl i partiuppdrag som i
offentliga uppdrag.
Motionären är inte så preciserad i vad man avser med besöken så därför har distriktsstyrelsen lite
svårt att ta ställning till de krav som ställs. Distriktsstyrelsen är dock angelägen om att ha de bästa
relationerna med arbetarekommunerna och kommer därför att se över hur vi på ett bättre sätt
kan ge stöd till arbetarekommunerna. Däremot anser distriktsstyrelsen att det måste vara upp till
var och ett av partidistrikten att själva avgöra hur man vill arbeta med sin organisation.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen anses besvarad,
att andra attsatsen avslås.
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De politiska organisationerna regleras i regeringsform och kommunallagen. Utöver dessa lagstiftningar finns ett stort utrymme för de folkvalda församlingarna att forma såväl den egna
organisationen som medborgarnas inflytande över olika frågor.
I grunder bygger dock den svenska demokratin på att man representeras av de olika partierna
genom deltagande i allmänna val (för närvarande vart fjärde år) eller genom särskilda folkomröstningar både nationellt och kommunalt.
I vår demokratiska modell åvilar ett stort ansvar på de politiska partierna att vara de som genom
sin organisation tar tillvara på enskildas politiska engagemang och ge människor möjlighet att vara
med och utforma vår politik. Detta görs genom de politiska diskussionerna i våra grundorganisationer, i arbetarekommunerna, partidistrikten och partistyrelsen. Därför finns det alltid ett
stort ansvar att slå vakt och värna om partiets organisation och att den har en hög aktivitetsnivå i
varje arbetarekommun och kommundel.
När det gäller tillsättande av offentliga uppdrag så anges det i stadgarna att uppdragen ska fördelas på så många som möjligt. Detta tas hänsyn till i valberedningens arbete för att bereda de
regionala valen men slutligen är det ändå nomineringskonferensen som tar ställning till vilka som
ska representera socialdemokratin i de olika uppdragen. På samma sätt ska ske i kommunerna där
det är medlemsmötes eller representantskapsmötet som tar ställning till vilka som slutligen väljs
till uppdragen. Det är därmed medlemmarna som bär det yttersta ansvaret för att vi efterlever de
krav som regleras i stadgarna och principer som regleras i valberedningarnas uppdrag.
Partidistriktet förfogar endast över den hur den politiska organisationen utformas i regionen.
Detta görs genom en förankring i distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen anser inte att det är möjligt
att utöver det som regleras i lag ha synpunkter på hur de skånska kommunerna ska organisera
deras verksamhet.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första och andra attsatserna anses besvarade,
att tredje attsatsen avslås.

Distriktsstyrelsen håller med motionären om att jämställdhetsarbetet i partiorganisationen är
oerhört angeläget. Partidistriktet har därför under föregående år inlett satsningen Kvinna i
politiken tillsammans med S-kvinnor i Skåne och ABF Skåne som riktar sig särskilt till förtroendevalda kvinnor i kommun, region och riksdag. Syftet med satsningen är att stärka kvinnors
nätverk och förutsättningar för samma möjlighet till makt och inflytande över politiken som män.
Satsningen leds av partidistriktets studieorganisatör Annelie Karlsson. Jämställdhet är också ett av
tre teman som ingår i det idépolitiska studiepaket som partidistriktet tillsammans med ABFdistriktet kommer att arbeta fram under våren. Syftet är att tillsammans med ABF kunna stärka
den lokala studieverksamheten i arbetarekommunerna. Distriktsstyrelsen verkar även aktivt för
jämställdhet bland förtroendevalda. Det gäller såväl valberedningens arbete med regionfullmäktigelistan, som distriktsstyrelsen, verkställande utskott, nämnder och gruppledare. Detta
arbete har pågått under en längre period och har i och med den nya mandatperioden fått fullt
utslag på de nivåer som partidistriktet har direkt inflytande över.
Distriktsstyrelsen ställer sig bakom kravet att utse en jämställdhetsansvarig inom socialdemokratin som kan samordna, driva på och vara ett stöd i jämställdhetsarbetet. Däremot instämmer
distriktsstyrelsen inte i kravet om profilkrav och arbetsbeskrivning, utan menar att arbetet bör
styras av en jämställdhetsplan som fastställer mål och inriktning.
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Frågan om att tillsätta en nationell ledningsgrupp är dock en fråga som avgörs av partikongressen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, fjärde och femte attsatserna bifalles,
att andra och tredje attsatserna avslås,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till partistyrelsen.

De avgifter partiet tar ut är medlemsavgift samt kansliavgift. Partiavgiften är baserad på avgifter
som fastställs av partistyrelse, partidistrikt, arbetarekommun och grundorganisation. Respektive
organisationsled har möjlighet att ta ut kansliavgift av de som har arvoderade förtroendeuppdrag
där de representerar partiet. Dessa kansliavgifter fastställs av respektive nivå i partiet innan det att
man tillträder uppdragen.
Eventuell uteslutning av medlemmar hanteras idag av partiets uteslutningskommitté och besluten
fattas av partistyrelsen. En eventuell uteslutning baseras på om man brutit mot partiets stadgar
eller om man avviker ifrån de av partiet fastställda programmen. Distriktsstyrelsen anser inte att
det finns några skäl att ändra på det förfaringssättet.
Distriktsstyrelsens uppfattning är att politik handlar om att man ska kunna påverka den politiska
utvecklingen i en viss riktning. Den möjligheten måste självklart finnas i en demokrati men
distriktsstyrelsen anser att all form av politisk påverkan ska ske öppet.
Distriktsstyrelsen föreslå distriktskongressen besluta:
att första attsatsen anses besvarad,
att andra tredje, fjärde, femte och sjunde attsatserna avslås,
att sjätte attsatsen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till partistyrelsen.

Partidistriktet har under de senaste åren bedrivit ett brett arbete med att ta fram ett nytt Skåneprogram som vi gick till val på 2014. Det startade redan 2011 då 5 arbetsgrupper tillsattes och
som under arbetets gång genomfört seminarium och konferenser för att i slutfasen gå ut på
remiss till samtliga arbetarekommuner. Glädjande nog kom det många svar på remissen och
slutligen var det en omfattande debatt på distriktskongressen 2014. Till varje distriktskongress
kommer över 100 motioner där många tar upp ämnen av idépolitisk karaktär.
Partidistriktet tar även upp de frågor kring andra partier som motionen berör i mer interna
sammanhang för att ge stöd, vägledning och utbildning. Detta görs utifrån dels våra grundläggande värderingar och utifrån en handlingsplan som partidistriktet har kring dessa frågor.
Distriktsstyrelsen anser att den idépolitiska debatten ständigt ska vara levande i vårt partidistrikt.
Där har partidistriktet och arbetarekommunerna ett gemensamt ansvar att både ha en struktur i
arbetet och ta vara på de tillfällen som inte alltid är möjliga att planera.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
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En utbildningspolitisk konferens kommer att hållas under våren i partidistriktets regi.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Att utgå ifrån att kött är huvudnorm är att göra det lite enkelt för sig. Vi har att ta hänsyn till en
mängd olika skäl att man inte äter vissa råvaror eller vissa ingredienser. Det innebär att vi alltid
har olika alternativ och även specialkost. Det är ofta en stor omfattning av alternativ och
specialkost vid arrangemangen då variationen på önskemål och krav är stora. Partidistriktet är
måna om att tillgodose dessa önskemål fullt ut. I alla sammanhang bemöts vi väldigt tillmötesgående av alla leverantörer vad det gäller möjligheterna till specialkost.
Har man krav på särskild kost så uppger man det i samband med anmälan till olika arrangemang.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionären lyfter fram en av socialdemokratins största utmaningar. Trots att klyftorna mellan
människor ökar och klassamhället är på väg tillbaka i full skala så är inkomstskillnader och
ojämlikhet inte de frågor som dominerar den politiska debatten. Det har skett en värdeförskjutning i samhällsdebatten som osynliggör förtryckande strukturer i samhället och istället sätter
fokus på den enskilde individen och hens ansvar för att ta sig fram i livet och nå framgång.
Samtidigt beskrivs idag klassklyftor ofta i termer av etnisk segregation, vilket ger en bild av att
klyftorna i samhället inte i första hand är mellan rika och fattiga, utan mellan etniska svenskar och
människor med annan etnisk bakgrund. Utan att blunda för de senaste decenniernas etnifiering av
klassamhället måste dock vi socialdemokrater i varje sammanhang koppla ihop kampen mot
rasism och ojämställdhet med kampen mot klassamhället.
Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens mening att vi socialdemokrater på alla nivåer i partiet
aktivt måste verka för att synliggöra klassamhällets återkomst och för att få upp frågan om
jämlikhet, jämställdhet och anti-rasism högst upp på dagordningen. Distriktsstyrelsen anser dock
att arbetet ska vara en integrerad del av befintlig verksamhet och årlig redovisning av arbetet sker
i verksamhetsberättelsen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översändes till partistyrelsen, den
socialdemokratiska riksdagsgruppen och arbetarekommunerna i Skåne.

Rosen är partiets symbol och den är röd. Partiets färg är röd och används som markör i många
sammanhang. Därutöver görs i särskilda kampanjer ibland val av annan färgsättning då vi vill
framhäva något särskilt och exempelvis använder oss av en grön färg för att kommunicera frågor
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som är kopplade till miljö. Distriktsstyrelsen tolkar motionen i den andan att vi ska slå vakt om
den röda rosen som partisymbol och den röda färgen i sammanhang där den naturligt bör användas.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till distriktsstyrelsen.

Motionären vill se en ny valkretsindelning när det gäller riksdagsvalkretsarna, som ska utgå från
de samarbeten som idag finns mellan olika geografiska områden.
Valkretsindelningen vid val till riksdagen har diskuterats under tid.
Distriktsstyrelsen ser emellertid inte så helt avgörande problem med dagens valkretsindelning.
Man bör vara mycket restriktiv med sådana initiativ eftersom en förändring av indelningen kan få
mycket stora och oönskade konsekvenser.
Kan påpekas att i grundlagsutredningen arbete 2008, samt i motioner från andra partier har funnits förslag att samla Skåne i en enda valkrets. En sådan ordning bör undvikas.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Den offentliga servicen ska ske på ett sådant sätt att den följer regelverk, rutiner och den
lagstiftning som finns kring verksamheten. Det ska alltid åligga ledningen för verksamheten att
detta ska göras på ett professionellt sätt med ett korrekt bemötande. Exakt hur detta ska göras
måste vara upp till varje offentlig instans att utforma utifrån den egna verksamheten.
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att rekrytering inte ska ske utifrån personliga
relationer. Däremot kan det i verksamheter finnas behov av kompetenser som inte alltid är
formella och som ibland inte går att verifiera och den möjligheten anser distriktsstyrelsen att det
måste finnas ett utrymme för.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionen ställer ett krav som distriktsstyrelsen känner sympati för. Däremot ser styrelsen flera
skäl till att en sådan lag både skulle vara svår att idag motivera och relativt enkel att kringgå.
I valet 2014 valde 36,5 % av väljarna att förtidsrösta och andelen ökar vid varje val. Det innebär
att var tredje väljare lägger sin röst under den tid då opinionsundersökningar får pågå. Skulle man
i konsekvens med motionens syfte att opinionsundersökningar inte får publiceras under den tid
val pågår så skulle ett sådant förbud behöva gälla för hela den tid som det finns möjlighet att
förtidsrösta. Tidigare fanns en överenskommelse mellan partierna att man inte bedrev någon
valkampanj under själva valdagen. Sedan valet 2006, då moderaterna ensidigt bröt mot den
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överenskommelsen, har även vårt parti bedrivit valkampanj på själva valdagen. Tyvärr bedömer
distriktsstyrelsen att en återgång till den tidigare överenskommelsen inte är möjlig.
Därutöver har den mediala dramaturgin i valrörelserna utvecklats till att handla om det politiska
spelet och där opinionsundersökningar är en viktig del. Med det informationsflöde som idag sker
på både internet samt internationellt baserad tv- och radiomedia vara möjligt att publicera
opinionsundersökningar utan att svensk lagstiftning kan ingripa.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Vår demokratiska tradition bygger på att väljarna tar ställning till de olika politiska partiernas
politik och prioriteringar. Det är väljarnas vilja som kanaliseras genom de politiska partierna och
styrkeförhållandena ska utgå ifrån det stöd man får i valen.
Distriktsstyrelsens uppfattning är att den styrande majoritetens/minoritetens politik ska få så
genomslag. I majoritet vill vi ju genomföra så mycket av den socialdemokratiska politiken som
möjligt och i minoritet bildar vi opinion för att motverka de beslut som går på tvärs med vår
politik.
Som folkrörelseparti har vi uppgiften att ständigt driva den typen av opinionsarbete för att både
på kort och lång sikt omöjliggöra den typen av utförsäljningar. Det ska helt enkelt inte finnas
något utrymme att driva den typen av frågor med avgörande stöd hos väljarna.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Privatiseringen av apoteken har inte lett till de positiva effekter som alliansregeringen hävdat. Det
har inneburit att tillgången på receptbelagda mediciner minskat och koncentrationen av apotek i
befolkningstäta regioner ökat men minskat på glesbygden.
Dessutom har det arbete som sjukvården haft tillsammans med apoteken för att se över enskilda
patienters medicinering avstannat. Detta samarbete är viktigt för att patienter som är multisjuka
inte ska äta mediciner som tar ut varandra eller till och med motverkar varandra.
Partiet drev en aktiv kampanj i samband med att alliansregeringen började privatiseringen. Kravet
var då att inte privatisera och löftet var att återförstatliga apoteken.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.

Motionen är en text som sägs ha inspirerats av Olof Palmes tal ”Politik är att vilja”. Distriktsstyrelsen har inget att invända mot texten i sig, men i motsats till Olof Palmes originaltal så synes
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inte motionen och dess attsatser ha något större konkret innehåll, vilket gör motionen svår att
behandla.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Riksdagsledamöterna sätter inte sina egna arvoden. Den uppgiften har överlämnats till Riksdagens arvodesnämnd.
Det är en myndighet med tre ledamöter utsedda av riksdagens förvaltningsstyrelse. Riksdagsledamöter får inte ingå i nämnden. Arvodesnämnden är suverän att fatta sina egna beslut.
Denna ordning har gällt sedan 1994 och tillkom av jävsskäl. Distriktsstyrelsen anser att det är en
rimlig ordning.
Traktamenten för riksdagsledamöter är densamma som för statligt anställd personal. Traktamenten är till för att täcka extrakostnader i samband med resor och dubbelt boende.
Riksdagens utskottsordförande och vice ordföranden har ett tilläggsarvode liknande det som är
vanligt förekommande i kommuner och landsting. Det är rimligt att den som tar på sig ett
merarbete, också får en viss ersättning för det.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motion 149 tar upp utnämningsmakten. Sedan några år tillbaka är det regel att uppdrag och
tjänster annonseras ut. Politiker har aldrig haft förtur till några tjänster, det är en vrångbild som
de borgerliga odlat.
Motion 148 vill ha beslutande folkomröstningar. Distriktsstyrelsen anser att nuvarande ordning är
rimlig. Resultatet av folkomröstningar ska i princip följas, men med tiden kan sakförhållandena
ändras. Om motionärens princip gällt under efterkrigstiden, så skulle vi fortfarande ha vänstertrafik. Dessutom ändras ju folkets sammansättning hela tiden – det är t ex inte samma folk idag
som vid kärnkraftsomröstningen 1980. Då är det orimligt att låta en folkomröstning binda
beslutsfattare i all framtid.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motion 149 anses besvarad,
att motion 148 avslås.

Frågan om hur länge man är invandrare är mycket svår att ge ett korrekt svar på. Det handlar om
den formella delen från det att man anländer till dess att man får ett beslut om uppehållstillstånd.
Det handlar även om huruvida individen betraktar sig som invandrare.
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Motionären pekar ju på problemet genom att själv använda sig av formuleringen ”nyligen” vilket
inte definierar tiden med någon större precision.
Distriktsstyrelsen avser inte göra en bedömning av hur lång tid nyligen är och inte heller göra
någon prövning av enskildas förhållning till sig själv som invandrad eller svensk.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Motionens attsatser handlar om hur vi hanterar information, kunskap och forskning i det
politiska arbetet. Distriktsstyrelsen anser att det är själva kärnan i det politiska uppdraget – att
värdera omvärldsförändringar och ny kunskap i förhållande till våra politiska mål och på grundval
av detta utforma den konkreta dagspolitiken.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att de som verkar inom det civila samhället och
den ideella sektorn utgör en mycket viktig del av vårt samhälle. Tänk om alla ideellt arbetande
idrottsledare i hela landet skulle motiveras av hur mycket pengar de kunde dra in till sig själva?
Civila samhället har också stor betydelse i den demokratiska utvecklingen av samhället och för
sammanhållningen i samhället. Organisationer kan vara sociala innovatörer, som ser samhällsproblem, tydliggör dessa och som även löser delar av dem. Ett viktigt arbete som behövs för att
hela tiden utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd. Det civila samhället inkluderar ideella
sektorn och kooperationen med dess föreningar, företag och sammanslutningar.
Det som är unikt för det civila samhället är att det varken är offentligt eller styrt av vinstintressen.
Det civila samhället drivs helt enkelt av idéer och ett stort mått av idealism hos dem som är verksamma där. Syftet är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt utan att, utifrån just den organisationens idé och inom den verksamhet som bedrivs, skapa ett bättre samhälle. Det offentliga
ska inte stjälpa över en mängd uppgifter man inte själva vill eller kan utföra på den ideella
sektorn.
Distriktsstyrelsen instämmer i att förutsättningarna behövs förbättras för föreningslivet och dess
verksamhet. Därför positivt att partiet påpekat det rimliga i att införa centralt årliga överläggningar mellan staten, SKL samt representanter för folkrörelserna, den ideella och idéburna
sektorn. Detta skulle vara en modell som ger civila samhället en starkare roll och en formell årlig
förhandlingsrätt.
Den senaste tiden har präglats av en utbredd oro kring ideella föreningars momsplikt för second
hand-försäljning. Det påverkar den ideella sektorns möjlighet att finansiera och bedriva social
hjälpverksamhet. Detta är inget beslut som regeringen har fattat. Nu pågår därför ett aktivt arbete
i regeringen för att snabbt lösa de problem som har uppstått.
Det civila samhället är unikt. Det gör att vi måste betrakta det civila samhället utifrån dess
förutsättningar, men också utifrån det mervärde för oss alla som arbetet och engagemanget där
ger. Vårt samhälle stärks av en väl fungerade civil sektor för att se till att det mervärdet inte
minskar eller helt försvinner. Distriktsstyrelsen ser att vår nya regering påbörjat detta arbete.
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Motionären beskriver hur den kommunala revisionen har en del svagheter som påverkar
kontrollens legitimitet genom att förtroendevalda revisorer ytterst ansvarar för kontrollen, och vill
underförstått helt enkelt avskaffa dessa. Istället ska fullmäktige anta de förslag som en oberoende
organisation, med tillsatta yrkesrevisorer lägger fram.
Distriktsstyrelsen har dock svårt att se varför detta skulle stärka revisionens legitimitet. Redan i
dagens system är det yrkesrevisorer som utför själva granskningsarbetet. Detta är faktiskt ett
lagstadgat krav. Det är alltså inte lekmän i form av förtroendevalda revisorer som i bokstavlig
mening själva granskar den kommunala verksamheten. Däremot är det förtroendevalda som
anger revisionens inriktning och på grundval av yrkesrevisorernas granskningar bedömer och
uttalar sig om den verkställande makten i kommunen utövats ansvarsfullt och korrekt. Tanken
med denna ordning är att legitimitetsgrunden ska vara densamma för den granskande makten
som för den beslutande och verkställande.
Förtroendevalda bedöms härmed ytterst av andra förtroendevalda och inte av anställda
tjänstemän. Det är det som är poängen. Tjänstemän, om än aldrig så professionella, har inget
demokratiskt grundat mandat.
Distriktsstyrelsen vill påpeka att riksdagen, i syfte att stärka revisionen, har i lag fastställt att
förtroendevalda revisorer överhuvudtaget inte är valbara till andra kommunala organ. På den
punkten skiljer sig uppdraget som förtroendevald revisor från andra förtroendeuppdrag. Annars
är ju ledamöter i fullmäktige valbara till uppdrag i såväl nämnder och bolag som till kommunstyrelsen. Det finns alltså ingen reglering som särskiljer mellan den beslutande och verkställande
makten i kommunerna.
Distriktsstyrelsen sammanfattar att det kommunala självstyret i Sverige innebär att valda
representanter självständigt fattar beslut om den egna kommunens angelägenheter och att de är
politiskt ansvariga enbart inför den egna kommunens invånare. Principen omfattar även den
kommunala revisionen.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.

Distriktsstyrelsen anser att monarkin som företeelse är otidsenlig och att ärvda privilegier bryter
mot principen om alla människors lika värde. Men vi gjorde upp med de borgerliga om detta på
1970-talet, genom en kompromiss. Kungen förlorade all politisk makt, men fick vara kvar som en
symbol för Sverige.
Sedan demokratins genomförande så har socialdemokratin ansett att större författningsrefor-mer
helst ska genomföras med brett partipolitiskt stöd. Något sådant finns det för närvarande inte
förutsättningar för och därför är det inte meningsfullt att driva frågan vidare i nuläget.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
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Utförsäljningarna av de gemensamt ägda verksamheterna har under den borgerliga regeringen
varit av ideologisk karaktär. Precis som motionen beskriver har dess verksamheter byggts upp för
att värna de gemensamma intressena och i övertygelsen om att de gemensamma lösningarna
oftast är till gagn både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.
Distriktsstyrelsen ser gärna att flera verksamheter återförs i gemensam ägo men inser att det
måste göras i en takt som är möjlig både av verksamhetsskäl och utifrån ekonomiskt ansvar.
Däremot anser distriktsstyrelsen att det i verksamheterna måste få finnas utrymme för att göra
externa upphandlingar av privata företag. Detta för att exempelvis klara toppar i verksamheter,
säsongsbetonade verksamheter eller i smala verksamheter där det krävs särskilda kompetenser.
En socialdemokratisk politik måste alltid värna både ekonomi och ha de det bästa för ögonen för
människor.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Vi möter allt flera människor från länder i Europa som har tagit sig hit i hopp om att få jobb men
som sällan har förutsättningar för det och i stället tigger för sin försörjning. De är i många fall
romer från Rumänien och Bulgarien men även från andra EU-länder, som på grund av stor
fattigdom, antiziganism och utanförskap lämnar sina familjer och ger sig av till andra delar av
Europa. De lever under ovärdiga förhållanden i vårt land och befinner sig i en utsatthet som kan
få konsekvenser för hälsan och som innebär en risk för att utsättas för brott. Det här en sida av
den fria rörligheten för EES medborgare som ställer nya krav på samhället att förhålla sig till.
Lösningen på problemet finns inte enbart hos en enskild aktör eller hos kommunerna, inte heller
endast i Sverige eller i hemländerna. Det behövs insatser på flera plan på både kort och lång sikt i
Sverige och i hemländerna för att skapa förutsättningar för dessa fattiga människor att förbättra
sina levnadsvillkor.
Den rödgröna regeringens bestämda uppfattning är att hemländerna måste ta sitt fulla ansvar för
sina medborgare. Det förs en dialog direkt med Rumäniens regering. Regeringen arbetar också
inom EU för att arbetet med särskilt utsatta grupper, inte minst romer, ska förstärkas. En central
fråga är att EU:s medlemsländer ska utnyttja de strukturfondsmedel som ska komma de utsatta
grupperna till del.
Motionärerna önskar att lagen görs tydligt när det gäller kommunernas ansvar. Det är säkert så att
det finns otydligheter, för det här handlar det om flera olika lagar och regelverk. Detta gjordes
tydligt i den sammanställning av de olika juridiska frågor som berör utsatta EU-medborgare, som
SKL utkom med i december 2014. Även socialstyrelsen har belyst flera delar. När det gäller
kommunernas arbete så avser regeringen att tillsätta en nationell samordnare som kan ha i
uppdrag att stödja kommunerna och andra berörda aktörer i arbetet med Eu-migranter.
Samordnaren bör också kunna lämna förslag på hur samverkan kan utvecklas på nationell och
regional nivå.
Motionärerna vill också att partiet verkar för att svenska folket får mer utbildning i hur romer
lever och har behandlats. Det är ju så att okunskap föder både fördomar och hat. Det gäller både
okunskap om romer som alla andra kulturer som söker sig till vårt land.
I februari 2012 beslutades om en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering under
2012-2032.
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I mars 2014 tillsattes en kommission mot antiziganism. Kommissionen ska komplettera och
förstärka samhällets insatser mot antiziganism och bidra till arbetet med att överbrygga den
förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt. Vår rödgröna
regering fortsätter med detta arbete.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionerna anses besvarade.

Motionärerna tar upp den viktiga frågan om Sverige lever upp tillbarnkonventionen vid utvisningar och yrkar på en översyn och revidering av utlänningslagen så att den harmoniserar med
barnkonventionen.
När utlänningslagen ändrades 1 juni 2014 var syftet att göra det möjligt för fler barn att få stanna
i Sverige genom att ytterligare lyfta fram barnperspektivet och fokusera på barnets bästa. Bedömningen ”synnerligen ömmande omständigheter” ändrades till ”särskilt ömmande omständligheter”. I samband med beslutet poängterade vi socialdemokrater också behovet av en utvärdering av tillämpningen av den nya regleringen. Det är ännu för tidigt att avgöra om ändringen haft
den effekt som eftersträvades.
Sedan regeringsskiftet har regeringen startat ett stort arbete med att se över migrations- och
integrationsfrågorna. Partiet och regeringen har också deklarerat att Barnkonventionen skall göras
till Svensk lag och arbetet med detta har påbörjats. I juni kommer barnrättutredningen att
överlämnas till regeringen.
När det gäller motionens yrkande om att verka för att våra nämndemän får utbildning så gav
regeringen, i september 2014 ett uppdrag till Domstolsverket att ta fram introduktions- och
repetitionsutbildning för nämndemän. Avsikten är att samtliga nämndemän som väljs under 2015
skall genomgå utbildning innan tjänstgöringen påbörjas 2016. Det finns alltså påbörjade utredningar/översyner i enlighet med motionerna.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionerna anses besvarade.

Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning. Formella brev med information och kallelser
till olika möten är ju oftast standardiserade så arbetet med att utforma dess torde inte vara så
omfattande.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionerna bifalles,
att motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
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