Distriktsstyrelsen för Skånes socialdemokratiska partidistrikt vill lämna följande rapport över
behandlade motioner vid distriktskongressen 9 april 2016 i Helsingborg.
Följande motioner avslogs av distriktskongressen:
Nr 6, 7, 15, 17, 24, 31-32 (delvis), 38 (del), 57, 59(del), 63, 71(del), 80, 81, 82, 84, 87, 94, 97, 98,
99, 100 (del), 105, 110, 114, 119, 120 (del), 121(del), 122(del), 126, 127, 131 (del), 132, 133, 134,
138, 139 (del), 140 (del), 142 (del), 144, 149 (del), 158, 160 (del), 164 (del), 168 (del), 175, 180, 193
(del), 206, 208, 209 (del), 210, 211, 212 (del), 213 (del), 215,
Följande motioner ansågs besvarade av distriktskongressen:
Nr 4 (delvis) 5, 8, 16 (del), 18 (del), 19, 21 (del), 22 (delvis), 23, 27(del), 28, 29, 30, 32 (delvis), 33,
34, 35 (del), 36, 40 (del), 42, 45, 46 (del), 47, 48 (del), 50, 51, 52, 56, 67 (del), 68, 71 (del), 72 (del),
73 (del), 74 (del), 76 (del), 78 (del), 79, 83, 86 (del), 88, 89, 90, 96, 100(del), 101 (del), 104 (del),
109 (del), 111, 112, 113, 115, 116, 117, 120, (del), 124, 128 (del), 129, 130, 131 (del), 135, 137, 139
(del), 140 (del), 141, 142 (del), 143, 145, 146, 147, 149 (del), 150, 152 (del), 153, 154, 155 (del),
156 (del), 157 (del), 160 (del), 161, 162, 163 (del), 164 (del), 165, 166, 167, 168 (del), 169, 170
(del), 171 (del), 173, 174, 178, 179 (del), 191, 192, 193 (del), 193 (del), 194, 195, 199, 200, 201,
202, 203, 207, 209 (del), 213 (del), 214, 218,
Motion ej behandlad
Nr 185,

TILL RIKSDAGSGRUPPEN
Arbete
Motioner nr 1 och 2
ang. Kollektivavtal vid upphandling
Svar: Socialdemokraterna i Region Skåne har under 2016 drivit frågan att Region Skåne ska ställa
krav enligt kollektivavtal när upphandlingens art motiverar det. Ärendet behandlades i
Regionfullmäktige den 20e juni 2016. Beslutet blev att minoritetsåterremittera ärendet med
motiveringen att i ärendet ska beaktas de av lagrådet framförda synpunkter på regeringens
lagrådsremiss den 19 maj 2016 avseende miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid
upphandling. Frågan kommer behandlas igen under 2017. I november 2016 lade regeringen fram
sin proposition Nytt regelverk om upphandling till riksdagen med tydligare regler om miljö-,
arbetsrättslig- och social hänsyn. Detta förslag föll efter att Alliansen och Sverigedemokraterna
röstat ner skrivningarna som skulle säkerställa att kollektivavtalsliknande villkor ska gälla vid
upphandlingar i Sverige.
Motion nr 3
ang. Uthyrning av arbetskraft
Svar: Dialogen med regeringen är god på arbetsmarknadsområdet, men både det ekonomiska
läget och det parlamentariska läget gör det omöjligt att gå snabbare fram. Dock bedömer vi att
kunna återkomma i några delar under mandatperioden. Återkommer.

1

Motionerna nr 4 och 5
ang. Färre otrygga anställningar
Svar: Vad gäller motioner kring LAS så har just ett första, om än litet steg, tagit för att minska
otrygga anställningar. Det pågår en dialog mellan arbetsmarknadsutskottet och regeringen om
begränsningen av otrygga anställningar som läggs på varandra. Det finns betydligt större
ambitioner i den Socialdemokratiska riksdagsgruppen men det är parlamentariskt inte möjligt i
dagsläget.
Motionerna 9-12
ang. Kollektivavtal vid insatser från Arbetsförmedlingen
Svar: Dialogen med regeringen är god på arbetsmarknadsområdet, men både det ekonomiska
läget och det parlamentariska läget gör det omöjligt att gå snabbare fram. Dock bedömer vi att
kunna återkomma i några delar under mandatperioden. Återkommer.
Motion nr 13
ang. Stärk A-kassan för deltidsstämplade
Svar. A-kassan har fått höjda tak. Övriga förändringar som vi vill se i A-kassan är inspelade till
den utredning som pågår.
Motion nr 14
ang. Införande av medborgartjänst
Svar: Se svar motion 9-12
Motion 16
ang. Rättvisa villkor på svensk arbetsmarknad
Svar: Genom EU-parlamentet vill vi att huvudentreprenören görs ansvarig för hela kedjan av
underleverantörer. Arbetstagarnas rätt till lön, god arbetsmiljö och andra arbetsvillkor skall inte
kunna kringgås på grund av att man inte kan identifiera vem som bär ansvaret.
EU: Vi vill även stärka fackets ställning i EU:s fördrag. Vi vill införa ett socialt protokoll som
skyddar de fackliga rättigheterna och tydligt slår fast att dessa rättigheter är överordnade den fria
rörligheten.
Se även svaret på motion 3.
Motion nr 18
ang. Riv upp lex Laval
Svar: Regeringen föreslår nya utstationeringsregler som innehåller lagändringar som syftar till att
stärka den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalens ställning, modellen ska fungera
även när det gäller skydd för utstationerade arbetstagare. Svenska fackförbund ska alltid kunna
kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder. Förslaget innebär att lex Laval
rivs upp genom att den så kallade bevisregeln tas bort. Lagrådsremiss har lagts. Regeringen avser
att gå fram med en proposition under första kvartalet nästa år. Lagändringarna föreslås träda i
kraft den 1 juli 2017.
Motion nr 21
ang. Goda arbetet kräver förbättrade villkor
Svar: se svar ovan, motion 3,4,16. Följer frågan och får återkomma.
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Bostäder
Motion nr 22
ang. Bygg fler hus utan värmesystem (passivhus)
Svar: Vad gäller den tredje att-satsen om att vi ska börja en omställning av vårt samhälle och sätt
att leva så har regeringen levererat på området:
”Budgetpropositionen för 2017 innebär den största investeringsbudgeten på klimat- och
miljöområdet i Sveriges historia. 12,9 miljarder kronor investeras för perioden 2017-2020.
Investeringarna görs inom framför allt fyra områden: omställningen till förnybar energi, fossilfria
resor, hela Sverige är med och internationella klimatinvesteringar.
Gällande fjärde att-satsen om att passivhus ska stimuleras och prioriteras vid ny- och
ombyggnation så har följande reformer sjösatts som går i den riktningen:
”Investeringsstödet på totalt 11,3 miljarder kronor för 2016-2019 är den största delen av det
bostadspolitiska paket som regeringen presenterade i mars 2015. Tack vare investeringsstödet kan
det byggas fler små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror i Sverige.”
”Regeringen har beslutat om en förordning för renovering och energieffektivisering i områden
med socioekonomiska utmaningar. Totalt 1 miljard kronor går till renovering och upprustning av
hyresbostäder samt upprustning av utemiljöerna runt dem. Många flerbostadshus behöver
moderniseras på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt och utan att hyran blir
orimligt hög efter renoveringen. Med detta stöd stimulerar vi fastighetsägare att öka takten med
att förbättra boendemiljön och underlätta omställningen till ett energisystem baserat på förnybar
energi.”
EU har vidare ställt kravet att alla byggnader ska vara nära-nollenergihus senast årsskiftet
2020/2021. Frågan ligger på regeringens bord för genomförande.
Motion nr 25
ang. Byggande av hyresrätter
Svar: Att-satsen förordar att partiet kommunalt, regionalt och riksplanet genast vidtar åtgärder
för att hyresrätter byggs och snabbutreder vidare åtgärder som behövs för denna satsning på
hyresrätter. Den skånska s-riksdagsgruppen kan svara för den del som gäller partiets åtgärder på
riksplanet i regering och riksdag. Däremot kan vi inte svara för partiets åtgärder på kommunal
och regional nivå.
Bostadsbyggandet är det högsta sedan miljonprogrammet 1975. Förra året påbörjades 64 000
bostäder. Men det behöver byggas ännu mer, framför allt hyresrätter med rimliga hyror.
Regeringen har sjösatt den största bostadspolitiska satsningen på 20 år. Satsningen innefattar
investeringsstöd för byggande av hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror, stöd till
kommuner för ökat bostadsbyggande, regelförenklingar, tydligare markpolitik,
energieffektivisering av miljonprogrammet, stöd till byggande av äldrebostäder, stadsmiljöavtal
för kollektivtrafik och stöd till sanering av byggbar mark.
Förutom bostadssatsningarna i budgeten genomförs nu regeringens 22-punktsprogram för ökat
bostadsbyggande: 1. Statlig mark för bostadsbyggande 2. Krav på kommunal planering för
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bostadsbyggande 3. Strandskydd 4. Trafikbuller vid bostadsbyggnader 5. Förenklad kontroll av
serietillverkade hus 6. Översyn av Boverkets byggregler 7. En utvecklad översiktsplanering 8.
Begränsning av detaljplanekravet 9. Ökad delegation till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden
10. Fler bygglovsbefriade åtgärder m.m. 11. Länsstyrelsernas roll 12. Tidsfrist för länsstyrelsens
beslut efter överprövning 13. Kommunen ska kunna begära att Länsstyrelsen lämnar ett
planeringsbesked 14. Rätten att överklaga ett beslut om bygglov m.m. begränsas för den som inte
har yttrat sig under processen 15. Slopat tak för uppskovsbelopp under en tidsbegränsad period
16. Förslag för att utveckla hyressättningsmodellen 17. Upplåtelseform i detaljplan 18. Stor
samlad exploatering – nya hållbara städer 19. Kreditgarantier 20. Statliga bolags möjligheter att
bidra till bostadsbyggandet 21. Öka privatbostadsuthyrningen 22. Temporär lagstiftning
Motion nr 26
ang. Ändring i hyreslagen till följd av bränder i bostäder.
Svar: Skriftlig fråga inlämnad till justitieministern:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/besittningsskyddet-vidbrand-i-bostaden_H411705
Motion nr 27
ang. Bostäder åt alla.
Svar: I den första att-satsen föreslås att låginkomsttagare ska ges bättre ekonomiska möjligheter
att skaffa bostad, till exempel genom en höjning av bostadsbidraget.
Regeringen har prioriterat byggande av bostäder som även ska kunna efterfrågas av människor
med lägre inkomster. Investeringsstödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder handlar
om att öka antalet hyresrätter med rimliga hyror. Regeringens stöd för upprustning och
energieffektivering i miljonprogramsområden handlar inte bara om att skapa bättre
boendemiljöer utan även om att undvika höga hyreshöjningar, som annars blir följden vid
renovering. Detta för att fler ska kunna bo kvar.
Regeringens insatser för att minska arbetslösheten har även betydelse på bostadsområdet. När
arbetslösa kommer in på arbetsmarknaden stärks även deras ställning på bostadsmarknaden.
Sedan regeringsskiftet har sysselsättningen ökat och arbetslösheten gått ner. Arbetslösheten
förblir regeringens viktigaste fråga och satsningarna för att bekämpa arbetslösheten fortsätter.
I regeringens budget för 2017 finns tillskott på 2 miljarder till våra gemensamma försäkringar:
höjd sjuk- och aktivitetsersättning, höjning av bostadstillägget för personer med sjuk- och
aktivitetsersättning, höjning av inkomstgränser inom bostadsbidrag, höjning av underhållsstödet
för äldre barn, höjning av flerbarnstillägget. Vidare får fler äldre del av tandvårdsbidrag, vilket gör
det billigare att gå till tandläkaren.
Satsningarna berör flera av samhällets mest utsatta grupper och riktar särskilt in sig på
ensamstående kvinnor, barnfamiljer med låga inkomster och personer med sjuk- och
aktivitetsersättning.
Bland regeringens tidigare satsningar som nu träder i kraft finns avgiftsfri öppenvård för äldre
från 85 års ålder och fri tandvård för fler unga.
Regeringens fördelningspolitik i budgeten innebär att låginkomsttagare får mest och att
höginkomsttagare betalar mest.
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Allt detta sammantaget innebär förstärkningar av låginkomsttagares ekonomi och bättre
ekonomiska möjligheter att skaffa bostad. Men ytterligare satsningar behövs framöver för att
minska bostadsbristen och ojämlikheten på bostadsmarknaden.
Utbildning och förskola
Motion nr 31
Ang. Sverige behöver bli ett mer entreprenöriellt land där innovation stimuleras
Svar: I Forskningspropositionen som lades 2016-11-28 ligger flera förslag som stöder forskning
och innovationer, både genom medel till forskning och till statliga forum som delar ut forskningsoch utvecklingsbidrag för innovationer. Genom en proposition som är långsiktig, 10 år, bidrar vi
till samhällsutveckling och utvecklandet av innovationer. Propositionen betonar också samverkan
mellan olika aktörer såsom forskning och akademi, näringsliv, kommuner och landsting. Syftet är
att få bättre skjuts på utveckling av nyheter och innovationer.
Motion nr 35
ang. Jämställd SFI-undervisning
Svar: Att kommunerna ska arbeta för att individens behov ska styra stöder riksdag och regering.
Hur man styr är dock en kommunal fråga.
Att kommunerna ska tillgodose barnomsorg för olika behov och inom skälig tid för SFIundervisning stöds av regering och riksdag. Regeringen har tillskjutit stimulanspengar till
kommunerna för att de ska kunna utveckla barnomsorg på obekväm tid. Hur kommunerna väljer
att göra är en kommunal fråga.
Motion nr 38
ang. Införande av ämnesbetyg istället för kursbetyg
Svar: Frågan om ämnesbetyg har diskuterats i skolutredningen som pågår. Omläggning till
ämnesbetyg är en mycket stor omdaning av gymnasieskolans ämnen och ingen enkel fråga att
åtgärda. Diskussioner pågår om hur man kan göra förändringen. Det kräver vidare utredning och
diskussioner pågår på utbildningsdepartementet om att starta en utredning.
Motion nr 39
ang. Ökade forskningsmöjligheter för lärarkåren
Svar: Precis som motionären påtalar måste kopplingen mellan läraryrket och forskning stärkas. I
forskningspropositionen angrips detta på flera sätt. I propositionen påpekas att hållbar och
omfattande samverkan mellan utbildning, praktik och forskning är av avgörande betydelse för att
stärka det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. Forskningsanknytningen är central.
Propositionen ger forskare, lärarutbildare, lärare och förskollärare större möjligheter att ingå i
gemensamma forskningsprojekt kring frågor som är av stor betydelse i skolan, en praktiknära
forskning utifrån professionens behov.
Regeringen avser att genomföra en försöksverksamhet som ska löpa 2017-2021 och som
påminner om den som hälso- och sjukvården har. Avsikten är vill bygga en liknande struktur för
praktiknära forskning i syfte att stärka skolväsendets vetenskapliga grund och verka
kompetenshöjande.
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Motion nr 40
ang. Översyn av landets lärarutbildningar
Svar: I forskningspropositionen ligger medel för att stärka Sam/Hum-utbildningar. Antalet
lärarledda lektioner per vecka har blivit så lågt som fem-sex timmar per vecka. Satsningen syftar
till att eleverna ska få mer lärarledd tid. Dessutom får lärosätena en extra tilldelning med 12000
kronor per elev i forskningspengar. Meningen är att det ska stärka forskningsanknytningen och ge
ett bättre vetenskapligt förhållningssätt, precis som motionären efterlyser.
Resursfördelningssystemet till universitet och högskolor är från 1993 och har inte ändrats sedan
dess. Varje liten förändring får mycket stora effekter/konsekvenser. Därför har regeringen för
avsikt att starta en utredning under våren 2017 i syfte att se hur resursfördelningen kan se ut i
framtiden. Man räknar med att det ska bli ett långt perspektiv, upp till 20 år. Direktiv för
utredning bereds på utbildningsdepartementet.
Motion nr 41
ang. Åtgärder mot segregation i svenska skolor
Svar: Frågan om segregation i svenska skolan är en mycket stor fråga som berör socioekonomi,
friskolereform, samhällsplanering och utbildning mm. Regeringen angriper problemet med att
skolor inte är jämlika, bland annat genom en mycket stor satsning på samverkan för bästa skola.
De skolor som har låga kunskapsresultat får stöd av Skolverket för att förbättra sina elevers
resultat. Skolverket har en rad stödinsatser som utveckling av huvudmannens förmåga att planera,
följa upp, analysera och utveckla sin utbildning. Det är en hjälp till självhjälp. Hela syftet är att
förbättra kunskapsresultatet för eleverna.
Motion nr 43
ang. Undervisning i svenska som andraspråk
Svar: Regeringen ser behovet av en stärkt undervisning i svenska som andraspråk. Därför finns
satsningar på utbildning och fortbildning i budgeten.
Frågan om att skolinspektionen ska göra en granskning av hur huvudmännen sköter sig i
förhållande till gällande lagstiftning är framfört till myndigheten som förslag till
granskningsområde. Myndigheten tog emot förslaget men har inte utlovat något. De beslutar om
prioriteringsordning av nya granskningar utifrån erfarenheter om behov myndigheten har
uppmärksammat vid besök och tidigare granskningar.
Motion nr 44
ang. Ge ämnet modersmål en timplan i likhet med de andra skolämnena
Svar: De satsningar som görs på att stärka modersmålsundervisningen handlar inte om en
timplan i dagsläget. Det krävs insatser för att utbilda fler modersmålslärare och att se till att elever
får tillgång till modersmålsundervisning. Av den anledningen har konceptet med
fjärrundervisning av modersmål beslutats i riksdagen. Syftet är att ge fler elever tillgång till
modersmålsundervisning. Många barn, framförallt i små skolor och i glesbygd har inte kunnat få
undervisning i sitt modersmål för att det inte funnits några lärare. Nu kan de få det.
Timplanediskussionen är inte mogen ännu. Det finns alltför många brister som först måste
åtgärdas, framförallt med tillgången på utbildade lärare.
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Motion nr 46
ang. Betyg är roten till allt ont
Svar: Frågan om betygskriterierna i det nuvarande betygssystemet är under diskussion. Precis
som motionären beskriver kan en liten miss göra att högsta betyget inte går att uppnå. Att ha
kursbetyg innebär också stress för eleverna som måste ligga på topp hela tiden om de vill uppnå
högsta betyg. Att gå tillbaka till ämnesbetyg har därför lyfts upp igen.
Frågan om ämnesbetyg har diskuterats i skolutredningen som pågår. Omläggning till ämnesbetyg
är en mycket stor omdaning av gymnasieskolans ämnen och ingen enkel fråga att åtgärda.
Diskussioner pågår om hur man kan göra förändringen. Det kräver vidare utredning och
diskussioner pågår om att starta en utredning.
Med ett införande av ämnesbetyg och en annan syn på kunskapsutveckling kan man komma åt
just det som motionären kritiserar.
Sjukvård
se även Regionfullmäktigegruppen från sida 18
Motionerna nr 48 och 49
ang. Fri tandvård
Svar: De skånska socialdemokraterna i riksdagen har varit drivande i tandvårdsfrågan, inte minst i
Socialutskottet och med berörd minister. Vi har lyft vikten av att frågan måste prioriteras och att
tandvården på sikt bör ingå i den allmänna sjukvården.
Regeringen har drivit igenom flera reformer så som en succesiv utökning av fri tandvård för unga
upp till 23 år samt att det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs för äldre mellan 65-74 år från
dagens 150 kronor per år till 300 kronor per år. Det är bra steg på vägen och vi kommer att
fortsätta vara pådrivande i frågan om att tänderna på sikt måste anses vara en del av kroppen.
Motion nr 58
ang. Satsa för att få unga intresserade av vård- och omsorgsyrken
Svar: Det har inte funnits rätt tillfälle att lyfta denna fråga under året. Vi arbetar vidare med det.
Motion nr 59
ang. Skattefinansiera mensskydd
Svar: Frågan om gratis mensskydd har bland annat lyfts i en motion inlämnad under den
allmänna motionstiden 2016/17 undertecknad av Hillevi Larsson med slutklämmen; Det skulle
vara till stor fördel om mensskydden fanns för gratis utdelning på ungdomsmottagningar, hos skolsköterskan eller
hos idrottsklubben. Det skulle innebära en större jämlikhet och ge en tydlig signal från samhället att flickor och
kvinnor ska ha samma ekonomiska förutsättningar som killar och män.
Motion nr 60
ang. Vårdgaranti för kroniker
Svar: Frågan har berörts med ansvarigt statsråd och vissa förslag har lagts fram redan för att
förbättra vården för kroniker. Vi fortsätter att arbeta med vårdgarantin för kroniker.
Se även Regionfullmäktigegruppen
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Motion nr 61
ang. Öka tillgängligheten till öppenvårdsgynekologin i Skåne
Svar: se Regionfullmäktigegruppen
Motion nr 62
ang. Översyn av elevhälsan
Svar: De skånska socialdemokraterna i riksdagen har varit mycket pådrivande i frågan om vikten
av en stark elevhälsa. Såväl i socialutskottet som i utbildningsutskottet har frågan lyfts med
berörda ministrar.
Regeringen satsar stort på en likvärdig skola och på förebyggande insatser och har anslagit 200
miljoner kronor extra årligen för fler anställda och stärkt kvalitet i elevhälsan.
Motion nr 64
ang. Tandhälsa inte en klassfråga
Svar: Frågan har lyfts i Socialutskottsgruppen och med berörd minister och vissa förbättringar på
området har gjorts. Vi arbetar vidare med frågan.
se även svar motion 48-49
Motion nr 65
ang. Samlat register över förskrivna läkemedel
Svar: Frågan om ett samlat register för förskrivna läkemedel har lyfts i utredningar tidigare och i
december 2016 presenterades ett lagförslag i en departementspromemoria som innebär att
nuvarande läkemedelsförteckning och receptregister ersätts med en nationell läkemedelslista. Det
nya registret kommer att innehålla uppgifter som redan finns i nuvarande två register, men ska
även innehålla ny information. Uppgifterna i det nya registret föreslås också få användas till något
fler ändamål och lagras under en längre tid än i befintliga register. Genom den nationella
läkemedelslistan kan läkare eller annan förskrivare, sjuksköterskor utan förskrivningsrätt samt
farmaceuter i hälso- och sjukvården se alla läkemedel en patient fått förskrivet på recept. Därmed
kommer det bland annat att bli enklare att upptäcka och undvika felaktiga kombinationer av
läkemedel, som riskerar att ge allvarliga bieffekter om de kombineras.
Nytt i den nationella läkemedelslistan i jämförelse med dagens läkemedelsförteckning och
receptregister är att även bl.a. ordinationsorsak och aktiv substans i läkemedlet ska anges.
Förslagen bygger som sagt på tidigare utredningar, men har vidareutvecklats bland annat utifrån
ett integritetsperspektiv för att bemöta kritik som framkommit när tidigare utredningar
remissbehandlats. I regel krävs patientens samtycke för tillgång till uppgifterna i den nationella
läkemedelslistan. Samtycke krävs dock inte i akuta nödfall, om patienten är beslutsoförmögen och
inte heller för att förskrivare ska få se om en patient har förskrivits narkotiska läkemedel. Det ska
finnas möjlighet för patienten att kunna spärra uppgifter för viss åtkomst, även om det då ska
synas att något är spärrat, samt om spärrade uppgifter innehåller narkotiska läkemedel.
Sammanslagningen av läkemedelsförteckningen och receptregistret samt utvecklingen till en
nationell läkemedelslista är också tänkt att ge ett mer modernt teknikanvändande som möjliggörs
av en mer modern lagstiftning som nu föreslås. Lagförslaget är ute på remiss och vi kommer att
följa det noga.
Motion nr 66
ang. Den kroniska sjukdomen Lipödem
Svar: Frågan om den kroniska sjukdomen Lipödem har lyfts till berörd minister och till berört
utskott vid flera tillfällen av de skånska riksdagsledamöterna. Bland annat genom en motion
inlämnad under den allmänna motionstiden samt en muntlig fråga ställd till statsrådet Wikström
under en frågestund i riksdagens kammare. se Regionfullmäktigegruppen
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Motioner nr 67och 68
ang. Förtroendevalda bör ha utbildning i arbetsmiljö
Svar: se Regionfullmäktigegruppen
Motion nr 69
ang. Alkoholmissbruk ökar bland äldre kvinnor
Svar: Mycket satsningar under året har gjorts på kvinnors hälsa. Vi måste dock fortsätta att lyfta
frågan om alkoholmissbruk bland äldre kvinnor.
se Regionfullmäktigegruppen
Motion nr 70
ang. Fler kuratorer behövs i Primärvården
Svar: Frågan om fler kuratorer i primärvården och satsningar på primärvården i stort har
diskuterats med berörd minister. Vi kommer att fortsätta lyfta frågan internt. Det görs stora
satsningar nu på sjukvården och psykisk (o)hälsa.
se Regionfullmäktigegruppen
Motion nr 72
ang. Våldsutsatthet i nära relationer vid demenssjukdom
Svar: Mycket arbete görs från Regeringen i frågan om våld i nära relationer. Vi arbetar vidare
med frågan kring stödverksamhet.
se Regionfullmäktigegruppen

Social/socialförsäkringar
Motion nr 74 och 75
ang. Levnadsvillkor LSS berättigande
Svar: LSS/Assistansreformen har varit högt uppe på dagordningen både i den skånska
riksdagsgruppen och i berört utskott.
Det pågår en bred utredning och försäkringskassan har fått ett förtydligande om målen i
regleringsbrevet från regeringen.
Genom många samtal med berörd minister känner vi oss trygga med att utredningen kommer att
titta på de frågor vi anser är viktiga samt att alla personer som har rätt till stöd ska få det och
ingen ska hamna mellan stolarna. Nu har regeringen fattat flera viktiga beslut på området som
även innebär en analys av assistansmarknaden som gör att vi kan komma åt oseriösa aktörer
Motioner nr 76-78
ang. Höjning av bostadstillägg till pensionärer. Översyn av dagens pensionssystem och
Pensionärer måste leva ett drägligt liv.
Svar: Samtliga frågor om pensionssystemet har lämnats vidare till S representant i den
parlamentariska Pensionsgruppen samt, tillsammans med frågor som kan regleras budgetmässigt,
tagits upp vid ministermöte och i socialförsäkringsutskottets S-grupp.
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Motion nr 85
ang. Individualisera föräldraförsäkringen.
Svar: Utredning är tillsatt som ska lämna förslag till utformning av en föräldraförsäkring som är
ändamålsenlig, tydlig och enkel att administrera och som bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska
målen om ekonomisk jämställdhet och en jämn fördelning mellan föräldrarna av det obetalda
hem- och omsorgsarbetet samt har barnets bästa i fokus. Uppdraget ska redovisas senast den 1
oktober 2017

Omsorg och Folkhälsa

Motion nr 91
ang. Boende för äldre
Svar: Frågan har lyfts med berörd minister på ett möte på departementet samt vid ett
arbetsplatsbesök.
Regeringen beslutade under sommaren 2016 om en förordning för ett nytt investeringsstöd för
att ordna bostäder för äldre personer. Investeringsstödet har börjat gälla sedan den 15 november
och tillämpas i projekt som påbörjats den 1 januari 2016 eller senare.
Motion nr 92
ang. Våld mot äldre kvinnor - ett osynligt problem
Svar: Mycket fokus har lagts på jämställdhetsarbetet under 2016. I november presenterade
regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för
en jämställd framtid inklusive en strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I
skrivelsen framgår bland annat att regeringen under 2018 avser att inrätta en
jämställdhetsmyndighet. Myndigheten ska ansvara för uppföljning, analys, samordning, kunskap
och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen.
Se Regionen
Motion nr 93
ang. Utökad sprututbytesverksamhet i Sverige
Svar: Frågan om sprututbytesverksamhet har behandlats i riksdag och regering under året.
Regeringen har lagt fram en proposition till riksdagen som syftar till att förbättra tillgången i hela
landet till sprututbyten för personer som injicerar droger. Sprututbyten har bedömts vara ett
effektivt redskap i bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av
myndigheter i Sverige och internationellt. Förslagen innebär att ansvaret för
sprututbytesverksamheterna renodlas till landstinget som blir ensam huvudman för att ansöka om
och att driva verksamheten.
Det föreslås att personer som injicerar droger och har fyllt 18 år ska kunna delta i verksamheten.
Den tidigare åldersgränsen på 20 år sänks alltså till 18 år.
Vidare föreslås att det särskilda kravet på märkning av kanyler och sprutor utdelade via
sprututbyten tas bort.
Lagändringarna träder i kraft den 1 mars 2017.
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Jämställdhet
Motion 95
se Regionfullmäktigegruppen
Skatter/Ekonomi
Motion nr 103
ang. Utredning om effekten av införandet av sockerskatt
Svar: Har diskuterat detta med utskott och departement. Den socialdemokratiska skattepolitikens
huvudlinje är dock att skatterna är till för att finansiera den generella välfärden. Vi vill ha ett så
likformigt skattesystem som möjligt och så lite av undantag, skilda skattesatser, nedsättningar,
avdrag och skatteavdrag som möjligt. Underförstått så innebär detta att skatter inte ska användas
som huvudinstrument för näringspolitik, klimat- och miljöpolitik eller ens för folkhälsopolitik.
Denna fråga kommer åter upp 2017 års distriktskongress.
Motion nr 103
ang. Utveckling av nytt skattesystem med bl.a. ökad progressiv beskattning.
Svar: Översänds till partistyrelsen
Motion nr 107
ang. Arbetsgivares och anställdas kostnader för arbetslöshet och organisationstillhörighet
Svar: SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Till finansminister Magdalena Andersson (S)
2016/17:632 Avdragsrätt för a-kassa och fackföreningsavgift
Som IF Metallare och socialdemokrat tycker jag att det är viktigt att alla är
medlemmar i en fackförening och dess a-kassa. Även företagare bör, inte minst
för sin egen skull, vara med i en a-kassa. Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig
del av det svenska socialförsäkringssystemet och den svenska modellen.
Regeringen Reinfeldt var snabb med att ta bort både avdragsrätten för avgiften
till a-kassa och avgiften för fackligt medlemskap. I dessa fall var de så
kallade nya moderaterna inget ”arbetarparti”. Många lämnade a-kassorna och
fick sedan problem då de blev arbetslösa under finanskrisen. Borgerligheten
fick då kalla fötter och sade, i alla fall i ord, att det var bra att folk var med i a-kassorna.
Utan a-kassor hamnar nämligen försörjningsansvaret i slutändan på
Samhället och skattebetalarna. Om arbetslösheten växer, vilket den då gjorde,
blir den ett sänke för både statsfinanserna och kommunernas budgetar.
Arbetsgivarna har precis som löntagarna sammanslutit sig i gemensamma
intresseorganisationer. I dag har företag och företagare rätt att göra avdrag för
avgiften för medlemskap i en arbetsgivarorganisation, medan motsvarande rätt
inte gäller för arbetstagares avgift för medlemskap i en facklig organisation.
Detta är en obalans och brist på neutralitet som måste korrigeras. Även
avdragsrätten för avgiften för medlemskap i en facklig organisation ska
återinföras.
Avser finansministern att återinföra avdragsrätten för avgift till
Arbetslöshetskassa och avgift för medlemskap i fackliga organisationer?
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Motion nr 108
ang. Målet för den ekonomiska politiken måste vara ett hållbart samhälle
Svar: Arbete pågår med frågan.

Trafik och kommunikation
Motion nr 109
ang. Införande av logik i fastställande utav åldersgränsen för att få ta traktorkort.
Svar: Frågan bevakas i samband med att körkortsfrågor kommer upp för diskussion i samtal
mellan trafikutskottets socialdemokratiska grupp i riksdagen och regeringen.
Motion nr 118
ang. Upprustning/Utveckling av de regionala järnvägarna samt utveckling av ett
spårvägssystem.
Svar: Riksdagsgruppen har drivit frågorna i samband med beredning av den nu beslutade
infrastrukturpropositionen. Det är glädjande att riksdagen i december 2016 fattade beslut om
regeringens inriktning som innebar 100 miljarder mer till infrastrukturen under den kommande
planperioden jämfört med den innevarande. Propositionen innebär också ett kraftigare satsning
på järnväg och underhåll helt i enlighet med motion 118.
Nu följer ett arbete för att ta fram konkreta åtgärdsplaner där riksdagsgruppen kommer att
bevaka så att den inriktning som slagits fast genom att bifalla motionen följs.
Näringsliv och regional utveckling
Motion nr 121
ang. Apoteksnäringens återförande till statlig ägo
Svar: Regeringen tillsatte i november 2015 en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn
av apoteksmarknaden och vid behov lämna förslag på förändringar. Utredaren ska ha särskilt
fokus på att komma med förslag till åtgärder som syftar till att höja kvaliteten och
patientsäkerheten på apoteksmarknaden.
Vid avregleringen 2009 såldes över 600 av de 900 apotek som då fanns hos Apoteket AB. Sedan
avregleringen har det tillkommit nya apotek men klagomålen om att medicinen man ska ha inte
finns inne på apoteket när man besöker det har ökat. Inga apotek, inte heller det som är kvar av
det statligt ägda Apoteket AB, har numera något specifikt samhällsansvar. Flera undersökningar
visar att allmänheten idag är mindre nöjda med apotekens rådgivning om läkemedel jämfört med
före avregleringen. Vi socialdemokrater tycker att alla människor ska kunna känna trygghet i att
läkemedelskunnig personal finns på plats och kan svara på frågor om hur läkemedel ska
användas. Vi anser även att det är viktigt att säkerställa att apotek finns tillgängliga i alla delar av
landet.
Frågan bevakas i utskottssammanhang och tas upp i möten och samtal med berörda ministrar.
Ägarfrågor om statliga företag hanteras av Näringsdepartementet och Näringsutskottet. Frågan
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om samhällsansvar finns i fokus. I just Apoteksverksamheten är socialutskottet berört utskott och
följer upp frågan.
Motion nr 123
ang. Det fasta telenätet bör behållas till det finns fullgod ersättning
Svar: Frågan kommer upp under våren.

Brott och straff
Motion nr 125
ang. Meddelarfrihet för anställda inom myndighetsutövande företag
Svar: Regeringen har lagt ett förslag till riksdagen om stärkt meddelarskydd för privatanställda i
offentligt finansierad verksamhet. Förslaget berör anställda inom privata verksamheter med
offentlig finansiering inom områdena skola, vård och omsorg.
Förutom det förslaget som behandlas av riksdagen under våren 2017 så har regeringen lagt ett
utredningsuppdrag som även berör andra privata verksamheter med offentlig finansiering.
Utredaren ska då titta på vilka verksamheter som bör omfattas av ett stärkt skydd och vilka
kategorier av personer som bör ges ett stärkt skydd. Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj
2017.

Miljö och Jordbruk
Motion nr 131
ang. Besparing av energi i fastighetssektorn.
Svar: Ständigt pågående arbete
Motion nr 136
ang. Långsiktig hållbar tillväxt,
Svar: Ständigt pågående arbete
Motion nr 148
ang. Information källsortering,
Svar: Pågår både här och inom EU
Motion nr 151
ang. Hållbara investeringar,
Svar: Prioriteras av regeringen.
Motion nr 152
ang. Minska barn och ungas exponering av farliga kemikalier,
Svar: Kemikalieinspektionen har fått ett utökat uppdrag för att intensifiera arbetet. Arbete även
på EU nivå.

13

Integration
Motioner nr 154-166
ang. Skånsk integration
Motion nr 155 Skånsk integration, ang. Migrationsverkets handläggningstider
Svar: Under 2016 beslutade Migrationsverket 111 979 ärende
Antalet som väntar på beslut har mer än halverats under 2016 från 149 950 i början av januari till
70 650 i december 2016
Snitt tiden för ett beslut 2016 var 10, 9 månader.
Trotts en stor ökning av avgjorda ärende har handläggningstiden ökat.
Migrationsverket fortsätter sin effektivisering.
Målet är naturligtvis att handläggningstiderna för uppehållstillstånd skall förkortas.
Vi påtalar detta återkommande.
Motion nr 156 Kvinnors rätt att få sina egna asylskäl prövade.
Svar:
De skånska ledamöterna har drivit på och följer hur Migrationsverket stärker genuskompetensen
i asylprocessen.
Migrationsverket har en handlingsplan för jämställdhetsintegrering, I denna anges bland annat att
”alla sökande får en individuell prövning fullt ut oavsett kön”
Motion nr 159 En humanare asylpolitik, ang lagliga och säkra flyktvägar
Motion nr 166 Sätt press på EU för ett solidariskt flyktingmottagande tilläggsattsatsen ”Att
verka för att Sverige, när EU budgeten diskuteras lyfter frågan om lägre EU avgift för de länder
som tagit stort ansvar i flyktingpolitiken, och att de länder som inte levt upp till sina förpliktelser
inte ska få strukturfonsmedel”.
Svar:
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att analysera förutsättningarna för att skapa
lagliga vägar för att söka asyl i EU.
Den svenska hållningen är en ordnad flykting processer, att få stopp på människosmugglingen
och se till att vi kan få en ordnad migration.
EU måste leva upp till sina grundläggande värderingar om ett solidariskt Europa.
Frågan om lagliga och säkra flyktvägar samt fördelningen av flyktingar i de europeiska länderna
diskuteras och drivs på bred front i alla europeiska samverkansorgan,
Likaså diskuteras då även de ekonomiska delarna och eventuella sanktioner.
Toppmöten, ministermöte, ministerrådsmöte och Europeiska rådet är några forum.
Diskussioner pågår också med länder utanför Europa.
Motion nr 160 Återupprätta en anständig asylpolitik,
Tilläggsattsatsen: Att S verkar för att samordnade kontroller i Öresund för att underlätta pendling
och övrigt resande.
Svar: Riksdagsledamöterna har återkommande tagit upp denna fråga och klargjort de skånska
synpunkterna med berörda ministrar, Anders Ygeman och Anna Johansson.
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Motion nr 163
ang. Rut avdrag och satsningar i den offentliga välfärden.
Svar: Vi har ingen majoritet i frågan men ändringar har gjorts vad gäller RUT avdragen.
Avskaffande av RUT-avdragen är för närvarande inte aktuellt
Genom att vi i budgeten har tillskjutit 10 miljarder årligen till välfärden så har detta utökat
möjligheterna till att fler heltidsanställningar kan komma till stånd inom den offentliga
välfärdssektorn. Likaså kan dessa satsningar ge bättre villkor och minskad arbetsbelastning i den
offentliga verksamheten
Motion nr 164
Ang. Framförhållning är en dygd.
Svar: 
Motion nr 165 0ch 166
Ang. EU avgiften
Svar: Pågående fråga inom EU där Sverige fått mycket positiva omdömen och kan nå framgång i
denna diskussion.
EU och Internationellt
Motion nr 170
Ang. Sveriges bistånd och kvinnors självständighet
Svar: Kravet på kvinnors självständighet o försörjning finns med i regeringens utrikespolitiska
handlingsplan.
På samma sätt är det med kravet om att kvinnor ska ses som jämställda.
Motion nr 171
Ang. Hungerkatastrofer och odlingsmarken
Svar: I partiets agenda för global utveckling nämns vikten av att människor i utvecklingsländer
själv ska kunna avgöra vad odlingsmarken ska användas till.
Motion nr 172
Ang. Stöd för en feministisk utrikespolitik.
Svar: Skånes partidistrikt uttryckte stöd för Margot Wallström i och med att motionen bifölls.
Försvar
Motion nr 176, 179, 182, 183,
Ang. Uttalande kring Alliansfrihet istället för Natomedlemskap
Svar: Uttalande genomfört. Distriktskongressens intentioner har framförts.
Motion nr 177 och 181
Ang. Mönstringsplikt och Allmän värnplikt.
Svar: Regeringen har i stort lagt fram förslag enligt motionernas intentioner.
Kultur se Regionfullmäktigegruppen
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Organisation
Motion nr 187
Ang. Motion och utlåtande i samma häfte
Svar: Detta kommer vara genomfört till denna distriktskongress. (2017)
Motion nr 188
Ang. Rådslag om våra skatter.
Svar: Motionen har med distriktskongressens beslut sänts till partistyrelsen.
Motion nr 189 och 190
Ang. Demokratisk delaktighet och Öppna partiet för människor med
funktionsnedsättning
Svar: Motioner har med distriktskongressens beslut sänts till partistyrelsen.
Motion nr 196-198
Ang. Om varumärkesförstärkning för Skånes arbetarekommuner
Svar: Samtliga arbetarekommuner har fått möjlighet att ansluta sig till en enhetlig adress.
Det är 16 arbetarekommuner som nu har socialdemokraterna.se som sin domän.
Motion nr 204
Ang. Undvik splittring i partiet.
Svar: Partidistriktet arbetar med den inriktningen i förberedelserna av valrörelsen.
Motion nr 205
Ang. Strategi för opinionsbildning, medlemsvärvning mm
Svar: Partidistriktet har breddat Skånsk politikerhelg för att gör den öppen för alla medlemmar.
Tills skrivande stund har tre rapporter tagits fram kring sysselsättning, bostadsbyggande och
ekonomi. Ytterligare en rapport är på väg att presenteras som handlar om välfärdsfrågor.
Rapporterna syftar till att bredda och fördjupa debatten i viktiga frågor. Till kongressen läggs
fram förslag om ändringar i stadgarna för att kunna stärka distriktskongressernas profil i enskilda
frågor. En halvtidsrapport är framtagen kring regionens politik och ett nyhetsbrev går ut till
arbetarekommunerna i både tryckt version och elektroniskt.

Övrigt
Motion nr 209
Ang. Framförhållning är en dygd.
Svar: 
Motion nr 212
Ang. Kompensera klasskillnader samt låt skola och vård styras av behov.
Svar: Regeringens inriktning är att resurser fördelas efter behov.
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Motion nr 213
Ang. Human och solidarisk integration
Svar: Ledamöter och regering jobbar ständigt med dessa intentioner.
Motion nr 216
Ang. Förbud mot smällare och raketer
Svar: Avgörs främst av kommunerna. Lyfter frågan centralt.
Motion nr 217
Ang. Ändrat synsätt och arbete på de statliga myndigheterna
Svar: Ledamöterna lyfter redan intentionerna i motionen vid sitt arbete i riksdagen och möten
med departementen.
Motion nr 219
Ang. Införande av republik i Sverige.
Svar: I S Partiprogram står det under avsnittet "Demokrati" (sidan 6):
"Socialdemokratin vill upprätthålla och utveckla den demokratiska samhällsförvaltningen. I linje
med detta har vi uppfattningen att statschefen ska utses i demokratisk ordning och att monarkin
ska avskaffas."
För första gången i historien har en gemensam och blocköverskridande motion lagts i Riksdagen
om att avskaffa monarkin. Vår riksdagskvinna (och ordföranden i Republikanska föreningen)
Yasmine Larsson skrev under tillsammans med Maria Weimer (FP), Niclas Malmberg (MP) samt
Mia Sydow Mölleby (V).
I övrigt jobbar vi vidare med frågan.
Motion nr 220
Ang. Åtgärder för att förebygga och åtgärda spelberoende
Svar: Denna fråga har lyft i utskottet och övrigt i riksdagen. Även varit en ”Hearing”.
Motion nr 221
Ang. Asyl åt Edward Snowden
Svar: Frågan diskuterats om det ska ske politiskt eller ansökan via Migrationsverket.
Motion nr 222
Ang. Demokratisera IMF och Världsbanken
Svar: Ännu inga åtgärder.
Sveriges Riksdag har tidigare godkänt förändringar av stadgarna för IMF och Världsbanken som
bl.a. syftar till att öka låg- och medelinkomstländernas inflytande. Reformerna innebär att låg- och
medelinkomstländernas röststyrka har ökat med 3,1 procentenheter till 47,2 procent i
Världsbanken. För Sveriges del minskade röststyrkan från 0,92 till 0,85 procent i Världsbanken.
Efter ett beslut 2008 utökades även Världsbankens styrelse om 24 personer med en ledamot som
ska tillsättas av afrikanska länder. I IMF godkändes i december 2010 en ny fördelning av de s.k.
kvoterna som avgör medlemsländernas röststyrka. Beslutet innebär att länder som varit
underrepresenterade i förhållande till BNP och sin andel av världshandeln, får en ökad röststyrka.
Steg i arbetet måste nu tas för att stärka tillväxt- och utvecklingsländernas representation och
inflytande i IMF.
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Till REGIONFULLMÄKTIGEGRUPPEN
Arbete
Motion nr 1
ang. Svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling
se svar nedan.
Motion nr 2
ang. Kollektivavtal vid upphandling
Svar: Socialdemokraterna i Region Skåne har under 2016 drivit frågan att Region Skåne ska ställa
krav enligt kollektivavtal när upphandlingens art motiverar det. Ärendet behandlades i
Regionfullmäktige den 20e juni 2016. Beslutet blev att minoritetsåterremittera ärendet med
motiveringen att i ärendet ska beaktas de av lagrådet framförda synpunkter på regeringens
lagrådsremiss den 19 maj 2016 avseende miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid
upphandling. Frågan kommer behandlas igen under 2017. I november 2016 lade regeringen fram
sin proposition Nytt regelverk om upphandling till riksdagen med tydligare regler om miljö-,
arbetsrättslig- och social hänsyn. Detta förslag föll efter att Alliansen och Sverigedemokraterna
röstat ner skrivningarna som skulle säkerställa att kollektivavtalsliknande villkor ska gälla vid
upphandlingar i Sverige.
Sjukvård
Motion nr 53
ang. Arbetstidsförkortning för konkurrenskraft
Motion nr 54
ang.Inför arbetstidsförkortning med bibehållen lön i Region Skåne
Svar: Det finns ett flertal olika arbetstidsmodeller i Region Skåne som tagits fram i samverkan
med fackliga organisationer. I december 2016 kom Region Skåne och Vårdförbundet överens om
ett nytt regionalt avtal om veckoarbetstid för medarbetare med nattjänstgöring.
Överenskommelsen innebär bland annat en arbetstidsförkortning med bibehållen lön på mer än
fyra timmar i veckan för vårdpersonal som arbetar ständig natt – från ca 36 h/arbetsvecka till ca
32h/arbetsvecka. Överenskommelsen innebär också att Region Skåne går fram med betydligt
bättre villkor än den överenskommelse som stiftats nationellt mellan SKL och Vårdförbundet.
Jämfört med det tidigare centrala avtalet sänks bland annat arbetstiden med 12 procent för
vårdpersonal som arbetar ständig natt. Överenskommelsen är en del i arbetet med att göra
Region Skåne till en bättre och mer attraktiv arbetsplats. Personal i hela Region Skåne ska ges de
bästa förutsättningar att ge skåningarna en god och tillgänglig vård. Medarbetare ska kunna växa i
sina yrkesroller och känna stolthet över sitt arbete.
Motion nr 58
ang. Satsa för att få unga intresserade av vård- och omsorgsyrken
Svar: Kompetensförsörjningsplanen för 2015-2018 har bland annat fokus på hur Region Skåne
ska göra strategiska insatser för att locka nya grupper och attrahera framtida medarbetare. De
insatserna handlar bland annat om jobbsatsning för arbetslösa ungdomar, trainee- och
extratjänster, tekniksprånget, arbetslivsintroduktionsanställningar, studentmedarbetare samt
utbildnings och introduktionsanställningar. Därutöver har beslut fattats om att Region Skåne
2017 ta fram en regional strategi för att få fler att intressera sig för vård- och omsorgsyrkena.
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Motion nr 60
ang. Vårdgaranti för kroniker
Svar: Socialdemokraterna i region och rikdag arbetar ständigt med att få så mycket resurser till
vården som möjligt. Men även med att de resurser som redan finns ska användas effektivare. Det
kommer både patienter och anställda till gagn. Den stora förändringen för en rad patientgrupper i
Skåne är att nedskärningspolitiken har stoppats sedan det nya styret tog över regionen efter valet
2014. 2000 fler har anställts i vården och cirka 4 miljarder kronor har tillförts på bara några år.
Målet är att alla ska få tillgång till den vård de är i behov av. I Region Skåne har det även gjorts
riktade insatser för en rad olika grupper med kroniska sjukdomar. Bland annat kan det nämnas att
nya endometriosteam har inrättats under 2016 i Kristianstad, Helsingborg och på Skånes
universitetssjukhus (SUS). När det gäller diabetes så har den dagliga vården utvecklats genom
riktade anställningar av diabeteskoordinatorer vars uppgift är att garantera en bra och jämlik
diabetesvård i hela Skåne. Samtidigt har spetskompetensen på området prioriterats genom
inrättandet av ett nytt metabolt center. Stora satsningar på demesvård har också gjorts genom
införandet av ett nytt vårdprogram och utveckling av minneskliniken i Malmö.
Den förra regeringen införde kömiljarden och den ledde till att förstabesök och enklare åkommor
prioriterades framför behov av fler besök och av kroniker. Den nuvarande regeringen avskaffade
kömiljarden och landstingen och regionerna har därefter kunnat prioritera statsbidragen på ett
friare sätt. Förhoppningen är att medlen i större utsträckning även ska komma kroniker till del
och inte skapa ett så tydligt fokus på patienters första besök.
Motion nr 61
ang. Öka tillgängligheten till öppenvårdsgynekologin i Skåne
Svar: Ansvariga tjänstemän i Region Skåne har fått i uppdrag att se över tillgängligheten i
öppenvårdsgynekologin och kommer att återkomma med en återrapportering till hälso- och
sjukvårdsnämnden under våren 2017.
Motion nr 66
ang. Den kroniska sjukdomen Lipödem
Svar: Vården av Lipödem behöver utvecklas. Behovet gäller såväl hur vården bäst ska
organiseras för att patienter med Lipödem ska få rätt diagnos och behandling så snabbt som
möjligt som utveckling av bättre behandlingsmetoder. Även vårdpersonalens kunskaper om
sjukdomen, inte minst i primärvården, behöver utvecklas.
Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete i Stockholms läns landsting med att ta fram en fokusrapport
för diagnos och behandling av Lipödem som dels ska kartlägga och utvärdera befintliga
behandlingsmetoder, dels användas för att öka kunskapen inom vården. Ett kunskaps- och
behandlingsstöd ska tas fram riktat till patienter respektive primärvården. Bedömningen är att
Region Skåne har mycket att lära av processen som påbörjats i Stockholms läns landsting. För att
utveckla vården för skånska lipödempatienter kommer kontakt etableras med Stockholms läns
landsting för utbyte av erfarenheter och vunna insikter.
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Motion nr 67
Ang. Bättre kunskap för förtroendevalda i arbetsmiljö behövs
Motion nr 68
Ang. Förtroendevalda bör utbildas i arbetsmiljöfrågor
Svar: Region Skåne gör en årlig uppföljning av systematiska arbetsmiljöarbetet, som inkluderar
hela organisationen. Uppföljningen är del av budgetarbetet och uppföljningsprocessen enligt
beslut i Regionstyrelsen 2012-10-15. Målsättningen med uppföljningen är att få en övergripande
bild över arbetsmiljön i Region Skånes verksamheter samt att identifierade problem tas upp och
åtgärdas. Uppföljningen ger också ett underlag för förtroendevalda och personer i ledande
befattningar att kunna sätta fokus på rätt insatser för att nå målet om en god arbetsmiljö.
Basutbildningen för nya chefer inkluderar också ett fokus på Region Skånes hälsofrämjande
policy. Det har emellertid inte tagits fram en partsgemensam utbildning i arbetsmiljö i Region
Skåne. Däremot har vi under 2016 skapat ett forum där personalnämndens presidium
tillsammans med HR-tjänstemän och samtliga fackliga organisationer träffas för att diskutera
bland annat arbetsmiljöfrågor. Avsikten är att sätta ytterligare fokus på arbetsmiljöarbetet mellan
samtliga parter.
Motion nr 69
ang. Alkoholmissbruket ökar bland äldre kvinnor!
Svar: I budgeten för 2017 föreslog vi en skattehöjning på 30 öre, vilket skulle inneburit en
resursförstärkning till den skånska sjukvården med ca 800 miljoner kronor. Av dessa ville vi bland
annat avsätta resurser till s k Livstilsmottagningar. Dessa mottagningar vänder sig till personer
med alkoholproblematik. Idag finns det två sådan mottagningar i Region Skåne.
Vår föreslagna skattehöjning fick inte stöd i regionfullmäktige. I den budget som fastställdes är
livsstilsmottagningar ett utvecklingsområde, när ekonomin så tillåter. I budgeten läggs också
fokus på att tillgängligheten till psykiatrin ska förbättras inom bland annat området missbruk.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade 2016-09-30 beslut om att samla olika aktörer som
tillsammans ska ta ett helhetsgrepp kring beroendevården i Skåne. Denna grupp ska utveckla
gemensamma lösningar och arbetssätt. Arbete ska påbörjas senast den 3 februari 2017.
Utöver detta beslut i Hälso-och sjukvårdsnämnden arbetar Region Skåne på olika sätt för att
förbättra beroendevården bland annat genom samverkan och kunskapsspridning.
Det finns en ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande
samarbete avseende personer med missbruks-och beroendeproblem. I ramöverenskommelse är
målgruppen äldre ett av de områdena där det finns särskilt behov av samverkan och utveckling.
”Region Skåne och kommunerna ska verka för att öka kunskapen inom området
samt utöka samverkan kring målgruppen. Utan samverkan finns det risk att
äldre med missbruk inte får den hjälp de behöver” (Ramöverenskommelse
mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende
personer med missbruks-och beroendeproblem).
Ramöverenskommelsen sätter ramarna för samverkan. Ramöverenskommelsen ska brytas ner till
lokalt förankrade planer och i dessa planer finns det möjlighet att mer detaljerat beskriva mål och
prioriteringar samt hur olika aktörer gemensamt ska arbeta med frågorna.
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Region Skåne deltar också i ett nationellt nätverk kring missbruk och beroendevård. I detta
nätverk är kunskapsspridning av stor vikt, liksom att ta del av forskning på området.
Motion nr 70
Ang Fler kuratorer behövs i Primärvården
Svar: Under året har extra resurser tillförts inom ramen för överenskommelsen mellan regering
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förstärkta insatser mot psykisk ohälsa. I slutet
av 2016 tecknades en ny överenskommelse mellan regeringen och SKL som innebär att regionala
resurscentrum ska införas. Region Skåne medverkar i arbetet. Ett av de viktigaste syftena med de
regionala resurscentrumen är stödja primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk
ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa. Här har kuratorerna en central roll.
I regionbudgeten för 2017 föreslog ett tillskott på 100 miljoner kronor till primärvården, inte
minst för att kraftsamla för utvecklade åtgärder för bättre psykisk hälsa och förebyggande av
psykisk ohälsa, vilket hade inkluderat en översyn av kuratorsresurserna. Satsningen fälldes av de
borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. Även ett förslag om förstärkta resurser för
patienter med riskbruk eller missbruk av alkohol, vilket inte sällan har koppling med psykisk
ohälsa och där kuratorskontakt kan vara avgörande, röstades ned.
Trots detta fortsätter det rödgröna styret i Region Skåne att uppmärksamma primärvårdens
betydelse på området psykisk hälsa. I detta arbete inkluderas fortsatt satsning på ökad kunskap
om psykisk ohälsa hos en annan viktig del av första linjens vård, ungdomsmottagningarna, där
kuratorerna har viktig roll. En annan målsättning är införande av fler familjecentraler där tillgång
till kuratorskompetens i samverkan med kommunerna är en nyckel. Familjecentraler är ett
samarbete mellan Region Skåne och aktuell kommun där parterna jobbar tillsammans för god
kroppslig och psykisk hälsa hos både barn och förälder.
Motion nr 72
ang. Våldsutsatthet i nära relationer vid demenssjukdom – ett problem som behöver
synliggöras!
Svar: Region Skåne har under 2016 gjort en översyn och uppdatering av riktlinjerna för att
förebygga våld i nära relationer. Riktlinjerna omfattar all hälso- och sjukvårdsverksamhet och
tandvårdsverksamhet som finansieras av Region Skåne. De är uppdaterade efter socialstyrelsens
nya riktlinjer för att belysa särskilt utsatta grupper, bland annat våldsutsatta äldre kvinnor. 350
000 kronor avsattes av hälso- och sjukvårdsnämnden särskilt för att implementera dessa riktlinjer
i vården under 2016. Det finns även statliga medel avsatta för dessa frågor som kommer att
kunna sökas av Region Skåne under 2017.
Motion nr 73
ang. Behov av att förebygga ohälsa på grund av blandad dag/nattjänstgöring inom
Region Skåne - Sverige.
Svar: Socialdemokraterna i Region Skåne följer frågan om hur schemaläggningsmodeller och
olika former av dag-, kväll-, nattjänstgöring påverkar hälsan. Det är en av anledningarna till att
Region Skåne i samverkan med Vårdförbundet kunde stärka upp arbetstidsmodellerna inom
ramen för det nya arbetstidsavtalet som börjat gälla från och med årsskiftet. Vi har under 2016
tagit fram en kunskapsöversikt och handlingsplan i Personalnämnden vars syfte är att förstärka
kunskapsbilden gällande sjukfrånvarons bakomliggande orsaker – och hur vi kan motverka dem.
Det har också genomförts utbildningar i sjukvårdsförvaltningarna under det gångna året på tema
ohälsa och arbetstider.
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Omsorg/Folkhälsa
Motion nr 92
ang. Våld mot äldre kvinnor - ett osynligt problem
Svar: Region Skåne har under 2016 gjort en översyn och uppdatering av riktlinjerna för att
förebygga våld i nära relationer. Riktlinjerna omfattar all hälso- och sjukvårdsverksamhet och
tandvårdsverksamhet som finansieras av Region Skåne. De är uppdaterade efter socialstyrelsens
nya riktlinjer för att belysa särskilt utsatta grupper, bland annat våldsutsatta äldre kvinnor. 350
000 kronor avsattes av hälso- och sjukvårdsnämnden särskilt för att implementera dessa riktlinjer
i vården under 2016. Det finns även statliga medel avsatta för dessa frågor som kommer att
kunna sökas av Region Skåne under 2017.

Jämställdhet

Motion nr 95
ang. Jämställdhetsintegrerad budgetprocess i Region Skåne
Svar: Jämställdhetsfrågorna är en central den i den politik som Socialdemokraterna genomför i
Region Skåne. Jämlik vård är en av utgångspunkterna för hälso- och sjukvårdsuppdragen. Genom
dessa omsätts ett antal ambitioner i den övergripande strategin för jämlik vård till faktiska
åtgärder, syftande till att påbörja integrering av ett jämlikhetsperspektiv i styrningen av vården
genom uppdrag och uppföljning. Könsuppdelad statistik redovisas i nuläget av bland annat besök
och vårdtillfällen. Ambitionen är att öka antalet områden som utvärderas utifrån ett
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Genom att på ett kvalificerat sätt redovisa medicinskt
omotiverade skillnader kan kännedomen om ojämlik vård öka och skillnaderna kan då motverkas.
Vidare kan nämnas att av genusutbildningen ”Tänk tvärtom” har inkluderats i AT och STutbildningen. Även utbildningstillfällen för externa aktörer har hållits. Det har också tagits fram
riktlinjer mot våld i nära relationer. Genusperspektivet och våld i nära relationer ingår i alla
utbildningar för rehabiliteringskoordinatörer och i de försäkringsmedicinska utbildningarna som
bedrivs i Skåne.
Noteras kan också att Kunskapscentrum barnhälsovård har tagit fram en handbok för mödraoch barnhälsovården ”Jämställt föräldraskap”. Jämställt föräldraskap ska också ses som en insats
utifrån regeringens satsning på jämställdhet och maskulinitet. SKL har beviljat ekonomiska medel
för att sprida metoden för jämställt föräldraskap och enskilda föräldrasamtal.
Slutligen kan understrykas att ett arbete har påbörjats med att knyta Region Skånes insatser till
konventioner och tänka utifrån ett rättighetsperspektiv. Detta sker bland annat genom Region
Skånes medverkan i SKL:s projekt om att mänskliga rättigheter ska involveras i styrning och
ledning. En genomgång av interna budgetar och analys av kostnadsfördelning vad gäller politiska
nämnder görs. Det har också skett en genomgång av beredningars liksom förvaltningarnas
internbudgetar samt ekonomiska bidrag till utvecklingsprojekt, intresseföreningar och
patientgrupper m.m. Härigenom har ett arbete för att knyta Region Skånes insatser, i det här fallet
jämställdhetspolitiska insatser till internationella dokument, såsom konventionen om avskaffande
av all slags diskriminering av kvinnor påbörjats.
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Kultur
Motion nr 186
ang. Regional satsning på community art
Svar: Socialdemokraterna i Region Skåne har under 2016 fattat beslut om att utveckla
mötesplatser där konstnärer och grupper kan mötas och bygga relationer, dels genom
övergripande överenskommelser om folkbildning samt Moderna museet och dels genom att
stimulera ungas och unga vuxnas delaktighet i kulturlivet via projektbidraget Ung kraft. Flera av de
aktörer som mottagit bidraget har aktivt arbetat med att sammanföra konstnärer med målgrupper
som annars inte söker sig till den traditionella kulturen eller konsten, vilket är kärnan i
Community Art-konceptet.
Socialdemokraterna i Region Skåne har även i budget för 2017 fastställt att folkbibliotekens roll i
lokalsamhället ska stärkas genom samarbeten med lokala aktörer och ökad dialog med
medborgare för att skapa mötesplatser där människor kan arbeta, lära och mötas. Det kommer
också utgå utvecklingsbidrag 2017 till aktörer som utvecklar nya former för verksamhet för barn
och unga, bland annat med fokus på samtidskonst, ny teknik/sociala medier och virtuella
mötesplatser.

23

