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SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE
DISTRIKTSSTYRELSEN RAPPORT ÖVER MOTIONER
BEHANDLADE VID 2018 ÅRS DISTRIKTSKONGRESS
Distriktstyrelsen för Skånes socialdemokratiska partidistrikt vill lämna följande
rapport över total 156 behandlade motioner vid distriktskongressen den 4 mars i 78 april på Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Följande motioner avslog av distriktskongressen
Nr 1 (delvis), 5 (del), 12, 13, 14 (del), 16, 24 (del), 25 (del), 26 (del), 27 (del), 29, 34
(del), 49, 50, 51, 56 (del), 57, 59, 62, 64 (del), 65 (del), 67 (del), 69, 72 (del), 74, 75,
77, 78, 79, 83, 88, 90 (del), 93 (del), 94 (del), 95, 97, 99, 102, 104, 106, 108 (del),
109, 110, 111 (del), 115, 117, 118, 119, 120 (del), 121, 124, 138, 141, 143, 145 (del),
147, 148, 149, 150,
Följande motioner ansågs besvarade av distriktskongressen
Nr 1 (delvis), 3, 5 (del), 6, 7(del), 8, 9 (del), 10, 18, 19, 20, 22, 24 (del), 25 (del), 26
(del), 28 (del), 30, 31, 32, 33, 34 (del), 35 (del), 36 (del), 37, 39 (del), 40, 41, 44 (del),
45, 47, 52, 53, 54, 55, 56 (del), 58, 60, 61, 64 (del),65 (del), 66, 67 (del), 68, 71, 72
(del), 76, 80, 84, 85, 86, 90 (del), 92, 93 (del), 94 (del), 100, 105 (del), 107, 108 (del),
111 (del), 112 (del), 113, 114, 120 (del), 122 (del), 123 (del), 132, 133 (del), 134, 135,
135, 140, 142, 144, 145 (del), 146, 153, 154,
TILL RIKSDAGSGRUPPEN
Arbete
Motion nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15 och 17
Svar: Distriktskongressen hanterade ett antal arbetsmarknadsmotioner med förslag om sänkt
veckoarbetstid, förstärkt anställningstrygghet och längre semester som exempel. Det är frågor som är
självklara för oss Skånska Socialdemokrater och som vi på olika sätt jobbar för att få på dagordningen inte
bara i riksdagsarbetet utan i alla sammanhang, inte minst facklig politiskt. Den klara majoritet vi har för
dessa frågor på de skånska kongresserna speglar inte på något sätt den riksdagsmajoritet vi har idag. 60
procent i Sveriges riksdag har som ambition att försämra löntagares villkor om man skall generalisera.
Samarbetet med C och L och gjort det omöjligt att lägga förslag, förslag som med tanke på majoriteten i
riksdagen ändå skulle röstats ner, så vi jobbar med frågorna på annat sätt.
Dialogen med LO och med Los förbund är bra och vi har en gemensam ambition att stärka den facklig
politiska samverkan och med det också stärka S ställning bland LO medlemmar.
Om vi skall nå framgång i dessa frågor krävs en valresultat som gör det möjligt at få majoritet. Därför är
opinionsarbete det som vi sätter främst. Ingen skall tveka på var S står i dessa frågor även om man i
politiska beslut denna mandatperioden inte kommer att kunna flytta fram positionerna nämnvärt.

Bostäder

Motion 21.
ang. om ett statligt byggbolag har blivit behandlad av partikongressen. Följande beslutades:
Svar: Ur motionsutlåtandet vid partikongressen 2017:
Partistyrelsen anser inte att det bör startas något nytt statligt byggföretag. Däremot kan statligabolags
möjligheter att bidra till bostadsbyggandet vara av stor betydelse. Ett exempel är att Akademiska hus i
samarbete med andra statliga bolag ges större möjligheter att bidra till att det byggs bostäder (punkt 20 i
22-punktsprogrammet).
På grund av att riksdagsledamöter är förhindrade att lägga motioner som strider emot partiets politik så
kan ingen motion läggas i frågan. Dock är frågan lyft ibland annat civilutskottsgruppen. Men för att frågan
ska kunna drivas i riksdagen måste en motion ställas till partikongressen och tidigare beslut ändras. Staten
tar dock ansvar för bostadsfinansiering genom bland annat investeringsstödet till hyresrätter. Även
ränteavdragen är en statlig stimulans av bostadsbyggande.

Utbildning och förskola
Motion nr 23
ang. Myndighet med ansvar för lärmiljön
Motionen lyfte bland annat upp att Sverige står inför en stor utmaning gällande lokalförsörjningen inom
utbildningsväsendet och att det finns ett stort behov av att bygga ut och bygga nytt. Utöver detta
påpekade motionären också vikten av goda lärmiljöer, och efterlyser mer stöd till skolhuvudmän för att
utveckla och sprida en tvärvetenskaplig kunskap om goda lärmiljöer, detta genom ett myndighetsansvar
genom t.ex Boverket eller annan myndighet. Särskilt lyfte motionen upp behovet av att utveckla arbetet
med de fysiska miljöerna inomhus, då det finns mer av riktlinjer för utomhusmiljöerna.
Frågan har lyfts upp i samtal med ansvariga ledamöter i utbildningsutskottet samt med ansvarig minister.
Den socialdemokratiska gruppen i utbildningsutskottet ser positivt på motionen och ligger i linje med vad
partiet vill driva på nationell nivå för att öka och främja de goda lärarmiljöerna.

Motion nr 27
ang. Främjande av lärande för hållbar utveckling, LHU i landet och i landets skolor
Motionen betonar bland annat vikten av arbetet med FNs globala mål, Agenda 2030, och i den bifallna
att-satsen lyfter motionen fram att partiet bör verka för en folkbildningskampanj om Agenda 2030 med
dess mål och innehåll på riksnivå.
Både den socialdemokratiska gruppen och utbildningsutskottet samt kulturutskottet har fått ta del av
motionen och ser positivt på dess syfte att den generella kunskapen kring de globala målen måste öka och
att folkbildningen därmed spelar en viktig roll i att bilda människor kring dessa frågor. Utöver detta har
frågan även lyfts med utbildningsministern och kulturministern genom samtal och muntliga frågor i
kammaren av ansvariga ledamöter.

Sjukvård
se även Regionfullmäktigegruppen
Motion nr 36
ang. Ögonen tillhör kroppen
Svar: Inget nytt har hänt
Motion nr 38
ang. Psykisk ohälsa hos barn och ungdom
Svar: Både på nationell och regional nivå har det rödgröna styret skjutit resurser till psykiatrin
under flera år. Senaste satsningen kom i vårbudgeten 2017 då 100 miljoner anslogs till att
förstärka barn- och ungdomspsykiatrin inklusive första linjens psykiatri i primärvården. Pengarna
fick användas under 2017 och 2018.

I januariöverenskommelsen finns punkt 63 som lyfter upp frågan om förstärkning av psykiatri
och elevhälsan. En ny vårdform ska utredas med start 2019. Ett mål om köfri barn- och
ungdomspsykiatri ska slås fast. Staten och SKL ska sluta avtal om större statligt ansvarstagande
med ökande resurser till bl a elevhälsans främjande och förebyggande arbete.
Motion 42
ang. Mer resurser i sjukvården till okända sjukdomar
Svar: Som en fortsättning på det arbete som skedde under 2016 och 2017 med vårdprogram för
Ehler-Danlos syndrom och ME/CFS har Annika Strandhäll givit Socialstyrelsen ett nytt uppdrag.
Socialstyrelsen fick i maj 2018 500.000 kronor för att kartlägga kunskapsläget gällande ME/CFS
och för att bedöma sina förutsättningar att stödja hälso- och sjukvården.
Socialstyrelsen ska utifrån kunskapsöversynen bedöma i vilken form stödet bäst sker. Det kan
handla om exempelvis kunskapsstöd och ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd.
Motion 46 ang. Tandvården skall ingå i högkostnadsskyddet
Svar: Regeringen har tillsatt utredningen Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa, med Veronica
Palm som utredare. Utredningen ska analysera skillnader i tandhälsa samt identifiera faktorer och
incitament för en mer jämlik tandvård och tandhälsa. Utredningen ska redovisas senast 1 mars
2020.
Social/socialförsäkringar
Motion nr 63
ang. att sjukersättningens uppräkning skulle baseras på inkomstbasbeloppet.
Svar: En ledamot från Skånegruppen har lagt en motion om detta i riksdagen under allmänna
motionstiden. Vi kommer också lyfta frågan bland annat i samband med att den
departementsutredning om sjukersättningen som nu pågår är klar.
Migration 0 bifallna
Omsorg och Folkhälsa
Motion nr 70
ang. Utan språk, inget liv
Svar: Regeringen har skjutit till stimulanspengar till Landstingen för tolkning i arbetslivet. I övrigt
finns för närvarande inga insatser planerade.

Motion nr 73
ang. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Svar: Regeringen tillsatte en Hjälpmedelsutredning som blev klar 2017. Nu är frågan under beredning
på Socialdepartementet.

Skatter/Ekonomi
Motion nr 81
ang. Avveckling av fideikommiss
Svar: Motion enligt nedan i utdrag.
”Det är beklagligt att regeringen på 1960-talet tillät undantag i avvecklingslagen. Men det är inte
för sent att göra om och göra rätt. När möjlighet finns bör regeringen överväga en översyn för
att täppa till kryphålet i lagstiftningen så att modern könsneutral arvslagstiftning gäller när
återstående fideikommiss avvecklas. Fideikommiss är en medeltida kvarleva som bör förpassas till
historien.”

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/avveckling-avfideikommiss_H602715

Motion nr 82
ang. Utredning angående bankers åldersdiskriminering
Svar: Motion enligt nedan i utdrag.
”Regeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning av det penningpolitiska ramverket och
riksbankslagen. Utredningen har i uppdrag att se över Riksbankens ansvar för
kontanthanteringen, kontantförsörjningen och beredskapen i betalningssystemet.
Regeringen bör följa utvecklingen noga och vid behov vidta åtgärder för att se till att även äldre
människor kan utföra nödvändiga bank- och betalningsärenden.”
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/aldres-tillgang-tillbanktjanster_H602745

Motion nr 87
ang. Skatteavdrag för dem med sjukersättning (sjukpensionärer)
Svar: Motion enligt nedan i utdrag.
”Det är välkommet att även personer med sjuk- och aktivitetsersättning fått sänkt skatt.
Skatteklyftan i förhållande till löntagarna är orimlig även för dessa grupper. Det handlar om
människor med ytterst låga inkomster med kroniska sjukdomar/funktionsnedsättningar.
Skattediskrimineringen jämfört med löntagare måste bort även för denna grupp!
Regeringen bör i framtiden överväga ytterligare steg för att avskaffa skatteklyftan mellan lön och
sjuk- och aktivitetsersättning.”
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rattvis-skatt-vid-sjuk--ochaktivitetsersattning_H6021882

Motion nr 89
ang. Begränsa rut- och rotavdragen till tjänster utförda i Sverige
Svar: Motion enligt nedan i utdrag.
”EU-rätten uppges vara orsak till att vi måste tillåta rut- och rotavdrag för arbeten utförda i andra
länder. Här behövs en översyn av regelverket för rut- och rot för att se om vi kan stoppa
skatteavdrag utomlands utan att det krockar med EU-rätten. Om detta inte går bör vi försöka
förändra EU-rätten på detta område.
Regeringen bör i framtiden överväga behovet av åtgärder för att begränsa rot- och rutavdrag till
enbart tjänster utförda i Sverige.”
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rot--och-rut-tjansterutomlands_H6021981

Motion nr 90
ang. S-politik för social och ekonomisk utjämning
Svar: Motion enligt nedan i utdrag. Samt tillägg text
”Skattesystemet ska vara neutralt till människors val av produktion och konsumtion liksom till
företagsformer. Skattesatserna bör vara likformiga, debatten om de så kallade 3:12 reglerna
handlar ju i grunden om Sveriges duala beskattning där arbete och kapital beskattas olika. Den
finansiella sektorn med bankerna i spetsen är idag en underbeskattad del av näringslivet, något
som också behöver hanteras i en skatteöversyn.”
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skatteoversyn_H6021983

Tillägg:
Januariöverenskommelsen innebär en blandad kompott men det finns delar av den som går i linje
med motionens målsättningar. En omfattande skattereform som (bland annat) ska utjämna
dagens växande ekonomiska klyftor. Förstärkning av de allmänna bidragen till kommuner och
landsting. Bättre villkor för Sveriges pensionärer. Införande av familjevecka. De nya
placeringsreglerna för AP-fondsmyndigheterna ska utvärderas med avseende på om placeringar i
fossil energi minskar. Gröna obligationer införs på försök. Möjligheterna till omställning
förstärks. Den enskilde arbetstagaren ska skyddas mot godtyckliga uppsägningar. Det ska vara
enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Säkra resurser för skydd av
värdefull natur. Bygg ut infrastrukturen – bind ihop Sverige med tåg som går i tid. En aktiv
klimatpolitik som värnar det klimatpolitiska ramverket. Fossilfria transporter. Minska flygets
klimatpåverkan. Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds. Sverige ska
driva på för en klimatlag på EU-nivå. Ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om
samhället i miljövänlig riktning. Barnvänliga och hållbara städer. Spridningen av mikoplaster ska
förhindras. Stärk utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Förstärka
insatser för den biologiska mångfalden. Ställ minimikrav vid byggande utifrån ett
livscykelperspektiv. Öka byggande i trä. Inför klimatdeklarationer för klimatbra byggande.
Utredning av förenklade redovisningsregler som medger längre avskrivningstider för
allmännyttan på svaga bostadsmarknader. Investeringsstöden för hyresrätter riktas om mot
hyresrätter i hela landet. Förbättra kunskaperna i skolan. Ge rätt stöd i tid. Ge likvärdiga
förutsättningar. Patienternas rättigheter stärks och principen om vård efter behov tryggas.
Investera i personalen i vården och omsorgen. Bekämpa psykisk ohälsa. Säkerställ att den
personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Alla
som har rätt till stöd ska få det.
Jämställdhet
Motion nr 91
ang. S socialdemokraterna i Skåne tydligt ska ta ställning för högre löner för lågavlönade
kvinnodominerade yrken
I riksdagen har de skånska riksdagsledamöterna bland annat skrivit motioner i frågan om en
inkluderande arbetsmarknad samt utbildningsinsatser i syfte att nå ökad jämställdhet på
arbetsmarknaden. Samtidigt har regeringen gått vidare med arbetet kring jämställda löner, en
handlingsplan finns och under 2018 fick bland annat medlingsinstitutet ett uppdrag att följa upp
hur löneskillnaderna ser ut i syfte att nå jämställda löner. Detta genom bland annat att främja
arbetsmarknadens parters arbete på området. Så länge det finns ojämställda löner på
arbetsmarknaden kommer Socialdemokraterna fortsätta arbeta för att ändra det, det är inte
acceptabelt att kvinnodominerade yrken generellt har en lägre lönenivå än mansdominerade
yrken. Sammanfattningsvis är det tydligt att många åtgärder kvarstår även om Socialdemokraterna
fortsatt tar tydlig ställning i frågan om jämställda löner.

Brott och straff
Motion nr 98
ang. Tiggeriförbud- en fråga om människors lika värdighet
Den 1 juli 2018 infördes ett nytt brott i brottsbalken, människoexploatering, som straffbelägger
exploatering av människor i tiggeri. Regeringen har således gjort det straffrättsliga skyddet mot
människohandel och exploatering starkare. När det gäller frågan om nationellt tiggeriförbud så bedriver
regeringen inget arbete för att införa ett sådant förbud. Länsstyrelsen i Stockholms län driver den

nationella samordningen. Deras samordningsuppdrag har förlängts till och med 2019. Deras
samordningsuppdrag handlar om insatser för kompetensutveckling, information och rådgivning till
kommuner, myndigheter och enskilda organisationer samt att göra det lättare att samverka på lokal nivå
mellan Sverige och EU-medborgarnas hemländer.

Trafik/kommunikation
Motion nr 101
Ang. Montera någon form av transponder eller övervakningslösning i alla lastbilar som
kör på vägar i Sverige
Svar: Frågan om övervakningslösning i lastbilar som kör på vägar i Sverige lyfts bland annat i
utredningen En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik. ”Med det nu beskrivna
systemet kommer de skattskyldiga inte behöva redovisa sin skatt genom ett
deklarationsförfarande. Ett sådant automatiserat system underlättar för de skattskyldiga och
säkerställer, i kombination med ett fungerande kontrollsystem samt ändamålsenliga sanktioner,
rättvisa mellan olika aktörer med en minimerad risk för skatteundandragande. Därmed behövs
det en godkänd fordonsutrustning med satellitmottagare för att mäta väganvändningen i det
tänkta systemet. Med hjälp av satellitmottagaren fångar fordonsutrustningen upp satellitsignaler
för att utifrån det löpande kunna beräkna fordonets position. Positionsinformationen ligger sedan
till grund för skatteuttaget. ” (Fi2018/01103/S2, s.9)
Miljö/jordbruk
Motion nr 112
ang. Produktionsstöd för produktion av biogas och biogödsel.
Svar: Frågan har diskuterats m i MJU och med Miljöministern som har haft frågan med sig och
diskuterat den i EU.
Motion nr 123
ang. Utveckla återvinning/återbruk – minska sopförbränningen.
Svar: Diskussion i MJU och på miljödepartementet, arbetet pågår både här och inom EU.
Kultur
Motion nr 125
ang. Marksänd TV
Svar: Även om det sannolikt kommer att dröja med större förändringar inom området så
kommer vi från riksdagen mad anledning av motionen att extra bevaka och se till att information
är en självklar del i förfarandet. Denna information ska vara så tydlig så mottagaren/hushållen vet
vad som ska göras eller vart man vänder sig om något inte fungerar.
EU/Internationellt
Motionerna 126-128, 130 och 131.
ang. Sverige måste ratificera FN:s kärnvapenförbud
Svar: I juli 2017 antog FN en konvention om ett globalt förbud mot kärnvapen. Det var viktigt för den
socialdemokratiskt ledda regeringen att stödja FN:s arbete med en sådan konvention. Det var en
mycket betydelsefull process som gick i mål, den första multilaterala förhandlingen på
kärnvapenområdet på drygt 20 år. Det finns emellertid frågor kring avtalets tolkning som inte kan
lämnas obesvarade. Regeringen tillsatte därför under hösten 2017 en utredning för att analysera
konventionen om ett kärnvapenförbud. Utredningen syftade bland annat till att belysa innebörden av

konventionen och dess konsekvenser för Sverige vid ett eventuellt tillträde. Uppdraget spände över ett
brett spektrum av nedrustnings-, säkerhets- och försvarspolitiska frågeställningar, såsom effekter för
provstoppsavtalet CTBT, ickespridningsavtalet NPT, svensk nedrustnings-/icke-spridningspolitik och
Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten.
Under tiden utredningen om en eventuell svensk anslutning till konventionen om kärnvapenförbud
pågått har den socialdemokratiskt ledda regeringen stärkt Sveriges arbete på andra områden.
Utredningen för att analysera konventionen om ett kärnvapenförbud har nyligen presenterats.
Utredningens slutsatser är av avgörande betydelse för frågans behandling i Sveriges Riksdag.
Utredningens resultat behöver analyseras nu i sina delar ifrågasättas. Beslutet om ratifikation fattas av
Sveriges Riksdag och idag finns ingen majoritet för ett ja.
Frågan är under fortsatt beredning.

Uttalande:
”PD ordförande Niklas Karlsson läste upp förslag till uttalande om kärnvapenförbud:

Sverige måste ratificera FN:s kärnvapenförbud
Kärnvapen utgör ett hot mot mänskligheten. I dag finns 15 000 kärnvapen i världen.
Förekomsten av kärnvapen utgör ett hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens
stater. I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud. Ett historiskt beslut och viktigt
för att nå en kärnvapenfri värld. Beslutet var ett viktigt steg för att eliminera ett av de största
hoten mot mänskligheten. Socialdemokraterna i Skåne vill att Sverige ratificerar avtalet.
Arbetarrörelsen har alltid kämpat för fred och nedrustning och Sverige har alltid varit en stark
röst mot kärnvapen. I en orolig omvärld behövs ett aktivt arbete för nedrustning.
Kongressen beslöt att anta uttalandet.”
Motion nr 129
ang. Det är dags att förbjuda alla kärnvapen!
Svar: För socialdemokraterna är nedrustning och icke-spridning av kärnvapen en central prioritering.
Kärnvapen är i sig det enskilt största hotet mot mänskligheten. Tyvärr går utvecklingen i fel riktning.
Såväl USA som Ryssland har valt att lämna det så kallade INF-avtalet som syftar till att avskaffa
medel- och kortdistansrobotar.
Icke-spridningsavtalet är ett fördrag som skrevs på i New York 1968, för att hindra spridningen av
kärnvapen. Avtalet har tre grundpelare: Icke-spridning, avväpning samt rätten att använda kärnenergi
för fredliga ändamål.
I ett historiskt bokslut över NPT kan vi notera misslyckanden i att ytterligare kärnvapenstater
tillkommit. Tyvärr ser vi också hur många av de ursprungliga kärnvapenstaterna nu moderniserar sina
arsenaler på ett sätt som strider mot NPT-avtalets grundläggande syfte om långsiktig nedrustning. Det
är mot den här bakgrunden som ett stöd har vuxit fram för ett totalförbud av kärnvapen.
Utvecklingen går tyvärr i fel riktning. Den svenska hållningen är däremot tydlig, vi strävar och agerar
mot en värld fri från kärnvapen.
Frågan är under fortsatt beredning.

Motion nr 133
ang. Prioritera miljösamarbete och diplomati

En skriftlig fråga är planerad att lämnas in till statsministern med formuleringen; ”På vilka sätt anser
statsministern att Sverige kan fördjupa samarbete, i synnerhet när det gäller miljön, försvars- och
säkerhetsfrågor med tanke framförallt på läget kring Östersjön”.

Organisation
Motion nr 137
ang. En utvecklingsplan för ett öppnare parti
Svar: Distriktsstyrelsen har färdigställt en handlingsplan för en starkare folkrörelse. Denna har
bl.a. under 2018 att förankrats i arbetarekommunerna på ordförandeträffarna.
Motion nr 139
ang. Strategier för delaktighet och medlemsvärvning
Svar: Medlemsvärvning är en fråga som tas upp på varje ordförandeträff som partidistriktet gör.
Ett handslag är gjort med arbetarekommunerna om en ökad medlemsvärvning. Partidistriktet har
även tagit fram särskilda material får medlemsvärvning gentemot särskilda målgrupper, vid
dörrknackning och vid mer traditionella partiaktiviteter. Vi har haft deltagare på en nationell
utbildning kring medlemsvärvning och distriktsstyrelsen har gett dessa i uppdrag att besöka
samtliga arbetarekommuner för att tala med dom om medlemsvärvning. Detta arbete pågår.
Således gör partidistriktet en hel del insatser för att öka medvetandet om att medlemsvärvningen
är viktig. Detta kommer vi fortsätta med och vi kommer fortsätta utveckla metoderna för att öka
medlemsvärvningen.
Informationen inför distriktskongressen är omfattande. Dels informeras alla medlemmar både
inför och efter distriktskongressen genom Skånska Socialdemokraten. Protokollet sänds ut till alla
grundorganisationer och läggs upp på vår hemsida.
Protokollen är enlig distriktsstyrelsen tydliga med vilka beslut som fattats och om motionärerna
inte är av den uppfattningen så tar vi gärna emot tips på hur man ska formulera besluten
tydligare.
Övrigt
Motion nr 151
ang. Evenemangslista
I motion lyfter man fram att man i Sverige, liksom i en rad andra europeiska länder, bör införa en
evenemangslista som gör att stora evenemang med nationellt intresse ska sändas i kanaler som en väsentlig
del av allmänheten ska kunna ta del av.
Partiet står bakom motionen och frågan finns bland annat med som ett krav i partiets idrottspolitiska
program ”Fler i rörelse” från 2016. Utöver detta drivs frågan av den socialdemokratiska gruppen i
Kulturutskottet som både lyft frågan med Kulturministern, kulturdepartementet, SVT och TV4.

Motion nr 152
ang. Försäljning av fyrverkeripjäser i handeln måste regleras kraftfullt
Svar: Från och med sommaren 2019 tvingas den som vill använda raketer med styrpinne
genomgå speciell utbildning samt ansöka om tillstånd, efter ett beslut av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB.
Det som kommer att krävas för att få skjuta raketer med styrpinne efter 1 juni 2019 är:
–Tillstånd till användning av explosiv vara från kommunen.
– Genomgången B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare.
Utbildningen, som är ett krav för att beviljas tillstånd, innefattar bland annat kunskaper om regler
kring fyrverkerier, tekniska kunskaper, eventuella skaderisker och åtgärder vid olyckor.

Motion nr 155
ang. Avskaffa LOV, lagen om valfrihet
Svar: Under mandatperioden 2015-2018 lyckades Socialdemokraterna avskaffa ett vårdval,
Multimodal Smärtbehandling (MMS), genom beslut i regionfullmäktige 28 november 2017. Det
har dessvärre inte funnits parlamentariska förutsättningar för att avskaffa fler vårdval.
Socialdemokraterna i Region Skåne har också arbetat för att begränsa kostnaderna för vårdvalen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden biföll under sammanträdet den 17 december 2018
Socialdemokraternas förslag om att utreda kostnadstak för tre specialistvårdval, nämligen grå
starr, ögon och hud. Socialdemokraterna föreslog också en stramare budgetram för
specialistvårdvalen i hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för 2019 än det borgerliga
styret.

REGIONFULLMÄKTIGEGRUPPEN
MOTION NR 35
ang. Primärvårdens finansiering
SVAR: Socialdemokraternas regionfullmäktigebudget för 2019 innehöll en satsning på 160
miljoner till primärvården, i syfte att utveckla den och öka tillgängligheten. Primärvården kommer
att fortsätta vara ett prioriterat budgetområde under kommande år. Den spelar en central roll i
samverkan mellan kommunerna och regionen för att förbättra omhändertagandet av i synnerhet
äldre och multisjuka patienter. En väl fungerande primärvård är även avgörande för att minska
belastningen inom andra delar av sjukvårdssystemet, såsom akutvården. Vårdcentralerna behöver
också bättre förutsättningar att ta emot patienter med lättare psykologiska problem.
Primärvårdens andel av de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna kommer att behöva öka under
kommande år, men inte genom besparingar inom den sjukhusbaserade vården, utan genom
riktade resurstillskott till just primärvården.
MOTION NR 38
ang. Psykisk ohälsa hos barn och ungdom
SVAR: Psykisk hälsa var ett prioriterat område i den regionfullmäktigebudget
Socialdemokraternas föreslog för 2019. Den innehöll en riktad satsning på 20 miljoner för att
möta det växande problemet med psykisk ohälsa i samhället generellt och hos unga i synnerhet.
Bland de konkreta åtgärder som nämns där riktar sig följande specifikt till barn- och unga:
- Förstärk barn- och ungdomspsykiatrin för att korta köerna och säkerställa att inget barn
behöver vänta mer än 30 dagar på utredning.
- Öka samverkan med skolan och elevhälsan.
- Fortsatt arbete i enlighet med handlingsplanen för suicidprevention 2018-22, med särskilt
fokus på att vända den negativa trenden bland ungdomar när det gäller suicid och
suicidförsök.
I budgetens primärvårdssatsning på 160 miljoner ingick också resurser för att stärka
vårdcentralernas och ungdomsmottagningarnas arbete mot psykisk ohälsa hos barn och unga.
MOTION NR 39
ang. Trygga förlossningar
SVAR: Förlossnings, neonatalvården och kvinnors hälsa var ett prioriterat område i
Socialdemokraternas regionfullmäktigebudget för 2019, som innehöll en riktad satsning på 15
miljoner kronor. Förlossningsvård och kvinnors hälsa är även prioriterade områden i Region
Skåne i enlighet med nationella överenskommelsen om bättre förlossningsvård och insatser för
kvinnors hälsa 2015-2022 mellan staten och Sveriges kommuner och landsting. Sedan 2017
inkluderas även neonatalvård i överenskommelsen. Region Skåne har också en strategisk plan för
ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården samt insatser för kvinnors hälsa 2017-2019.

MOTION NR 42
ang. Mer resurser i sjukvården till kroniska okända sjukdomar
SVAR: Socialdemokraterna i regionen avsatte 12 miljoner kronor i hälso- och
sjukvårdsnämndens internbudget för 2018 till att utreda och införa vårdprogram för bland annat
de områden som motionären beskriver. Vidare yrkade Socialdemokraterna att det i Hälso- och
sjukvårdsnämndens budget för 2019 skulle tillföras mer resurser för att utveckla vårdprogram
och eller specialistenheter för sjukdomarna lipödem, kroniskt trötthetssyndrom, Ehlers-Danlos
syndrom samt familjär hyperkolesterolemi.
MOTION NR 43
ang. Folktandvården bör drivas i form av en förvaltning
SVAR: Under den gångna mandatperioden då Socialdemokraterna styrde fanns inga
förutsättningar att samla ett stöd kring att genomföra en sådan förändring.
MOTION NR 46
ang. Tandvården skall ingå i högkostnadsskyddet
SVAR: Socialdemokraterna i Skåne har aktivt drivit frågan internt i partiet, senast på
partikongressen tillsammans med andra distrikt. Det arbetet har sedan resulterat i en tillsatt SOU
som Veronica Palm har fått i uppdrag av regeringen att leda. Utredningen heter ”Ett
tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”. Utredningen ska se över hur skillnaderna i tandhälsa kan
minska hos befolkningen. Den ska lämna sitt slutbetänkande den 1 mars 2020. Vidare har S i
Region Skåne bedrivit ett aktivt påverkansarbete medialt i frågan.
I Region Skåne har fullmäktigegruppen prioriterat låga avgifter inom tandvården. Ett av
socialdemokraternas budgetförslag i regionfullmäktigebudgeten var att minska Folktandvårdens
avkastningskrav och S markerade tydligt mot alliansens förslag som öppnade upp för en höjning
av avgifterna. Folktandvården valde tyvärr att snabbt höja avgifterna. Socialdemokraterna
försökte förhindra detta genom att yrka på att 25 miljoner kronor i hälso- och
sjukvårdsnämndens internbudget skulle öronmärkas till Folktandvården i utbyte mot att de åter
sänkte taxorna. Men detta röstades ned.
S i Skåne kommer fortsätta arbeta för att tänderna ska bli en del av kroppen, både regionalt och
nationellt.
MOTION NR 155
ang. Avskaffa LOV, lagen om valfrihet
SVAR: Under mandatperioden 2015-2018 lyckades Socialdemokraterna avskaffa ett vårdval,
Multimodal Smärtbehandling (MMS), genom beslut i regionfullmäktige 28 november 2017. Det
har dessvärre inte funnits parlamentariska förutsättningar för att avskaffa fler vårdval.
Socialdemokraterna i Region Skåne har också arbetat för att begränsa kostnaderna för vårdvalen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden biföll under sammanträdet den 17 december 2018
Socialdemokraternas förslag om att utreda kostnadstak för tre specialistvårdval, nämligen grå
starr, ögon och hud. Socialdemokraterna föreslog också en stramare budgetram för
specialistvårdvalen i hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för 2019 än det borgerliga
styret.
MOTION NR 103
ang. Sexuella trakasserier i färdtjänsten

SVAR: Det är absolut nödvändigt att resenärerna känner sig trygga när de reser med färdtjänst
och sjukresor. Kollektivtrafiknämnden har genomfört betydande förbättringar avseende
kvaliteten i färdtjänsten den senaste mandatperioden när vi socialdemokrater styrde. Krav på
certifiering av förare, krav på minimilön för förare, hårdare krav på trafikföretagen avseende
kränkningar av resenärerna samt utförandet av beställningsmottagning i egen regi är exempel på
åtgärder som höjer kvaliteten. Beställningsmottagningen för serviceresor öppnade under 2018
och ger en ökad kontroll över verksamheten samt bättre trygghet och service för de skånska
färdtjänst- och sjukresenärerna.
MOTION NR 105
ang. Sammanhållning och utveckling i Skåne kräver utbyggd infrastruktur
SVAR: Socialdemokraterna i regionen har bedrivit ett aktivt påverkansarbete kring finansieringen
av höghastighetsbanan samt Helsingborg-Helsingör förbindelsen utifrån denna princip. Vidare
skrevs det in konkret i Skåneprogrammet avseende finansieringen av höghastighetsbanan. Att
bygga ut höghastighetsjärnvägen inom ramen för samma budget som ska räcka till vägar och
underhåll av svårt eftersatt järnväg i hela landet innebär att satsningen på höghastighetsjärnväg
riskerar att bli halvhjärtad samt att andra angelägna satsningar i befintlig infrastruktur och
regiontrafiken blir lidande.
MOTION NR 137
ang. En utvecklingsplan för ett öppnare parti
SVAR: Under verksamhetsåret har resurserna i första hand använts för att förbereda och
genomföra valrörelsen. Arbetet är påbörjat men har inte hunnit slutföras vilket det kommer att
göras under 2019. För distriktsstyrelsen är det angeläget att arbeta med dessa frågor hela tiden för
att stärka partiorganisationen.
MOTION NR 139
ang. Strategi för delaktighet och medlemsvärvning
SVAR: I valrörelsen har en viktig del varit att värva medlemmar. Det skånska partidistriktet har
under 2018 värvat 1 587 nya medlemmar och fram till valet värvades 1 188 nya medlemmar. Vid
samtliga träffar med företrädare för arbetarekommunerna (valledarträffar, studieträffar,
ordförandeträffar och ks-gruppledarträffar) har medlemsvärvningen tagits upp. Material har alltid
haft en uppmaning att bli medlem i partiet och interna material har ofta uppmanat medlemmarna
att värva medlemmar. Protokollen sänds ut till alla arbetarekommuner och till
grundorganisationerna. Protokollen finns även tillgängliga på hemsidan. Vi förstärker och
utvecklar medlemsutbildnningarna och på så sätt skapar vi större förutsättningar för att stärka
delaktighet och inflytandet för medlemmarna.
MOTION NR 151
ang. Evennemangslista
SVAR: Partistyrelsen har antagit ett idrottspolitiskt program där kravet på en evennemangslista
finns inskrivet.
MOTION NR 152 och 156
ang. Försäljning av fyrverkeripjäser i handelan måste regleras kraftfullt.
SVAR: Motionen med utlåtandet är översänd till riksdagsgruppen.

