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SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DISTRIKTSSTYRELSENS RAPPORT ÖVER MOTIONER BEHANDLADE
VID 2015 ÅRS DISTRIKTSKONGRESS
Distriktsstyrelsen för Skånes socialdemokratiska partidistrikt vill lämna följande rapport över
behandlade motioner vid distriktskongressen 2015 i Kristianstad.
Följande motioner avslogs av distriktskongressen:
16 (delvis) 21, 22, 23, 28 (delvis), 42, 45, 50 (delvis), 53, 54, (delvis), 55 (delvis), 59, 66, 68, 70, 71,
80, 85 (delvis), 88, 90, 91, 95 (delvis), 108, 110 (delvis), 115, 117, 132-135 (delvis) 141, 143, 144,
148, 150, 153,
Följande motioner ansågs besvarade av distriktskongressen:
Nr 1 (delvis), 5, 7, 13, 16 (delvis), 18 (delvis), 25 (delvis), 26, 27, 28-29(delvis), 32 (delvis), 35 (del),
40-41 (delvis), 46, 47, 48-50, (delvis), 55 (delvis) 57 (delvis), 60, 63, 64,72, 74, 76, 78-79 (delvis),
82 (delvis), 83, 84, 85 (delvis), 87, 92 (delvis), 93, 94 (delvis), 95, (delvis), 96, 97, 98, (delvis)
104,105, 107, 110 (delvis), 112, 113, 114, 116, 119, 120, 121, 122 (delvis) 125-126 (delvis) 128132, 132-135 (delvis), 136, 137, 138, 142, 146, 147, 149, 151, 152, 155, 156-157 (delvis), 158, 159,

TILL RIKSDAGSGRUPPEN
Arbete
Motioner nr 1, 11 och 12
ang. Arbetstidsförkortning
Svar: Dessa frågor har inte varit möjliga att motioner om eftersom det inte tilläts läggas. Det är
stora kostnadskrävande reformer som inte bedömts möjligt att genomföra i nuläge.
Motion nr 3
ang. LAS
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.
Motion nr 4
ang. Politiskt arbete A-kassegrundande
Svar: A-kassan fått höjda tak. Övriga förändringar som vi vill se i A-kassan är inspelade till den
utredning som just är tillsatt.
Motioner nr 6
ang. Avskaffa AVA och sänk övertidstaket
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 8
ang. Inhyrd arbetskraft
Svar. Se svaret ovan på motion 6.
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Motioner nr 9
ang. Otillräcklig bemanning
Svar: Se svaret ovan motion 6
Motion nr 10
ang. Stärk rätten till högre sysselsättning
Svar: Vad gäller motioner kring LAS så har just ett första, om än litet steg, tagit för att minska
otrygga anställningar.. Det finns betydligt större ambitioner i den Socialdemokratiska
riksdagsgruppen men det är parlamentariskt inte möjligt i dagsläget.
Motion nr 14
ang. Huvudentreprenörsansvaret
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.
Se även svaret på motion 6.
Motion nr 15
Internationell solidaritet
Svar: Till partikongressen.
Och från EU-parlamentet kan vi säga: Vi vill 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.
Motion nr 16
ang. Ifrågasätter arbetslinjen
Svar Se svar motion 6 och 10.
Integration
Motion nr 17 och 18
ang. Etablering för flyktingar
Svar: För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet har
regeringen föreslagit en ny lag som innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända
för bosättning (bosättningslagen). Lagen och förordningar som närmare reglerar den nya
ordningen med anvisningar till kommuner trädde ikraft den 1 mars 2016.
Motion nr 19
ang. Organiserat och solidariskt flyktingmottagande
Svar: se svar på motionerna 18 och 19 ovan.
Motion nr 20
ang. Medborgarskap i långbänk för vissa
Svar: ”Sverige tillsammans” är en nationell samling initierad av statsministern med syfte att skapa
ännu bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Regeringen har nu gett
länsstyrelserna i uppdrag att arrangera regionala konferenser över hela landet i syfte att diskutera
utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. Se även svar ovan.

2

Utbildning och förskola
Motion nr 24
ang. Mäns våld mot kvinnor
Svar: Att lägga in kunskaper i socionomutb, polisut, sjuksköterskeut.
Frågan är lyft på utbildningsdepartementet med Helen Hellmark Knutsson. I dagsläget är det inte
något man arbetar med. Staten styr med att lägga ett antal nationella mål för en utbildning. De
nationella mål som finns vill man inte in och peta i den närmaste tiden då det är så många andra
förändringar inom universitets- och högskolevärlden, bland annat kvalitetshöjande åtgärder och
införandet av ett kvalitetsutvärderingssystem.
Det finns ett visst utrymme för lärosätena att lägga in egna kurser i de olika programmen. Vid
träffar med rektorer på lärosätena förs frågan upp till diskussion för att de ska ta tag i behovet av
kunskaper om våld mot kvinnor och själva lägga in utbildning det i undervisningen.
Motion nr 25
ang. Förstelärare ska vara Utvecklingslärare
Svar: Frågan har stötts i utbildningsutskottet och vi är helt överens med motionären om att ändra
titeln samt att lägga in någon form av krav på att driva utveckling på sin arbetsplats. Frågan har
även diskuterats med regeringsföreträdare men något beslut i frågan är inte taget.
Motion nr 29
ang. Avgiftsfri skola
Svar: I skollagen står det att svensk skola ska vara avgiftsfri. Men där finns också en paragraf
om att skolan kan ta ut en smärre summa per termin. En smärre summa är c:a 100 kronor.
Eftersom vi vet att även 100 kronor är för mycket för många föräldrar, speciellt de som har
flera barn, har detta varit en källa för diskussioner runt om i landet.
Sedan kvarstår problemet att vissa måste ta med sig frukt varje dag till förskola eller
lågstadiet, skicka med barnen egna matpaket vid utflykter mm. Den typen av
smygfinansiering kan enbart angripas av kommunerna då de ska skärpa sina regler till
nolltolerans. Det gäller också diskussionerna kring samling av pengar till skolresor utanför
skoltid samt vem som har ansvaret vid en sådan skolresa.
Många kommuner har därför skrivit in i sina egna utbildningsdokument att inga avgifter får
tas ut inte heller frukt eller matpaket till utflykter. Vissa kommuner har gjort detta med
framgång. Varje rektor får tydliga besked om vad som gäller. Politikerna håller koll via sina
kontaktnät om reglerna efterlevs och om de inte gör det, slår de larm så att rektorerna styr
upp.
Motion nr 30
ang. Naturkunskap på samtliga gymnasieprogram
Tillsätta utredning
Svar: En gymnasieutredning pågår som ser över skolformer, inriktningar, yrkesprogram mm och
kommer att vara klar under våren 2016. Frågan om naturkunskap på alla program är inte specifikt
med i utredningen. Men så länge gymnasieutredningen är pågående eller dess resultat bearbetas
kommer inga nya utredningar att starta.
Motion nr 31
ang. Ökat fokus på specialpedagogik
Tillsätta utredning
Svar: Frågan är lyft på utbildningsdepartementet med Helen Hellmark Knutsson. Det är ett stort
fokus på specialpedagogik men då som ökade anslag till speciallärar- och
specialpedagogutbildning så att platsantalet ökar.
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Staten styr genom att lägga ett antal nationella mål för en utbildning. Lärarutbildningen har en
mycket hög grad av detaljstyrning med 26 nationella mål. De nationella mål som finns vill man
inte in och peta i den närmaste tiden då det är så många andra förändringar inom universitetsoch högskolevärlden, bland annat kvalitetshöjande åtgärder och införandet av ett
kvalitetsutvärderingssystem. Däremot har behovet av kompletterande kurser tagits upp. Det finns
ett behov för lärare att kunna fortbilda sig inom olika ämnen. Lärarnas fortbildning är dessutom
ett av områdena OECD kritiserade Sverige för.
Det finns begränsade resurser till utredningsuppdrag och det finns flera stora utredningar som
slukar resurserna framöver. Men frågan lever i ändå i olika sammanhang. Till exempel genom
fortlöpande diskussioner om behov av sommarkurser, lärarnas fortbildningsbehov genom en
mängd olika kortare kurser, samt kortare eller längre utbildningar på deltid på distans.
Motion nr 32
ang. Visstidsanställningar inom högre utbildning
Verka för halvering av visstidsanställningar
Svar: Frågan har vid upprepade tillfällen genom åren lyfts av utbildningsutskottet. I
forskningspropositionen som kommer hösten 2016 finns frågan om villkor och förbättrade
karriärvägar för yngre forskare med. Visstidsanställningarna som idag staplas på varandra och den
låga andelen kvinnliga professorer är områden för fokus.
Under hösten 2015 kommer ett antal workshoppar genomföras för olika aktörer i samhället.
Flera utskott deltar också i arbetet med att ge politiska inspel.
Motion nr 33
ang. Satsa på ungdomars fritid
Stimulansbidrag för kommunerna
Svar: Frågan är lyft men i budget 2016 har regeringen valt att lägga 250 miljoner till
fritidshemmen. Åren därefter ligger 500 miljoner årligen under planperioden fram till 2019. Inga
aviseringar om särskilda medel till fritidsgårdar finns i nuläget.
Sjukvård
Motioner 34-44 – Se Regionfullmäktigegruppen
EU/Internationellt
Motion nr 49
ang. Sveriges bistånd
Svar: I vårt partiprogram kan utläsas att mänskliga rättigheter i arbetslivet, organisering och
anständiga förhållanden är viktiga för att möta globaliseringens utmaningar och kunna använda
den som en positiv kraft för att människor ska kunna lyfta sig ur fattigdom.
Prioriterakvinnors rättigheter och jämställdhet i utvecklingssamarbetet. Minst 50% av biståndet
ska riktas till kvinnor och barn.
Motionerna nr 50-51
ang. Stärka arbetarrörelser och fack i EU samt bevaka ISDS klausul i TTIP-avtalet.
Svar: Globaliseringen kan också skapa oro och otrygghet, även i Sverige. Den svenska modellen
behövs i globaliseringen. Krav på flexibilitet utan sociala skyddsnät och finansoro ökar
osäkerheten och gör människor utsatta. Globaliseringens fördelar ska komma alla till del.
Människan ska sättas före marknaden. Fred, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna
och ekonomisk utveckling är grundläggande. Fria fackföreningar och fackliga rättigheter är viktiga
för global rättvisa.
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Socialdemokraterna menar att det behövs en ny global uppgörelse mellan arbete, kapital och
samhälle. Vi socialdemokrater känner särskilt ansvar för att stödja det internationella fackliga
arbetet, och för stå upp för människors fri- och rättigheter på en alltmer globaliserad
arbetsmarknad. Partiet tillsammans med Olof Palme Internationell Center verkar för att stärka
såväl de politiska som fackliga möjligheterna i såväl EU som många andra utsatta stater.
Social/Socialförsäkringar
Motion nr 52
ang. Bibehållande av pensionsålder
Svar: När det gäller ”normala” pensionsåldern 65 år så är detta en fråga som behandlats i
den parlamentariska pensionsutredningen. Synpunkterna om pensionsåldern 65 år har framförts.
Ärendet inte aktuellt i riksdagen under närtid.
Motion nr 54
ang. Värna de svagaste bättre existensminimum och socialbidrag
Svar: Frågan om en höjning av existensminimumlyfts återkommande i utskott och i
departementsmöte. Ingen framgång i frågan.
Ang höjning av normen för socialbidra så har barndelen i riksnormen i försörjningsstödet höjts
från och med 2016
Motion nr 55
ang. Barnen i centrum vid vårdnadstvister
och
Motion nr 57
ang. Barns rättigheter, att barnkonventionen blir lag.
Svar: FN:s barnrättskommitté har uppmanat Sverige att stärka barnkonventionens rättsliga
ställning. Regeringen har därför beslutat om direktiv för en utredning för att barnkonventionen
ska kunna bli svensk lag och har som ambition att det ska ske under mandatperioden. Vidare ska
socialtjänstlagen ses över i sin helhet och barnperspektivet tydligare lyftas in. De båda
motionsyrkandena lyfter frågor som vi arbetar med dagligen i riksdagen och mot departementen
och berörda ministrar.
Motion nr 58
ang. Kontaktdagar
Svar: Socialdepartementet har tillsatt en utredning som skall 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. Utredningen
skall delredovisa senaste den 31 oktober 2016. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1
oktober 2017. Innan dess är det inte aktuellt med några förändringar
Motion nr 61
ang. Ett modernare nattis
Kommuner ska erbjuda barnomsorg kvällar, helger och nätter
Svar: I Vårändringsbudgeten för 2015 ligger 49 miljoner för år 2016 och 80 miljoner per år från
och med 2017 till kommunerna. Tanken är att stimulera huvudmän att i större omfattning
erbjuda omsorg på kvällar, helger och nätter.
Under 2014 hade 194 av landets kommuner någon form av omsorg på obekväma tider för
sammanlagt 5500 barn.
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Motion nr 62
Ang. Arbetsmiljölag i förskola och fritidshem
Arbetsmiljölagen ska gälla i förskola och på fritidshem
Svar: Arbetsmiljölagen gäller generellt för arbetstagare, vilket barn i förskola och på fritids inte är.
Delaktigheten i arbetsmiljölagen för barn och elever regleras i arbetsmiljölagen 6:17. ”Omfattning
och utformning av elevernas deltagande i skolans arbetsmiljöarbete ska anpassas efter deras ålder,
mognad och förutsättningar i övrigt.”
Delaktighet i utformning av aktiviteter för barn i förskola och fritids regleras i läroplaner för
förskolan samt i skollag och läroplaner för skolan.
Diskussioner om möjligheter och behovet av lagstiftning har förekommit i utbildningsutskottets
s-grupp och i Riksdagens skånegrupp, inga åtgärder i övrigt.
Motion nr 65 och nr 69
ang. Införande av båtskatt
Svar: Partikongressen har sagt nej varför inte riksdagsgruppen kan driva detta.
Motion nr 67
ang. Dra av fackliga avgifter i deklarationen
Svar: Drivs internt i Riksdagsgruppen inför budgetarbete
Motion nr 73
ang. Ökade skattefria traktamenten
Svar: Skulle detta genomförts skulle traktamenten sänkts för 2016 då KPI sjunkit.
Motion nr 75
ang. Översyn av SMS/snabblån
Svar: Regeringen och myndigheter arbetar mot avarterna med korta lån och nu minskar andelen
ungdomar.
Motionerna nr 77, 78 och 79
ang. Fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende
Svar: Regeringen investerar 5,5 miljarder kronor på fler bostäder, snabbare byggande och bättre
boende. Riksdagen har godkänt satsningen.Regeringen introducerar nu en byggbonus till
kommuner som genom ett ökat byggande bidrar till att minska bostadsbristen. Under 2016
omfattar byggbonusen totalt 1,85 miljarder kronor.För att öka bostadsbyggandet måste mer mark
göras tillgänglig för bostadsbyggande. Regeringen avser därför att föreslå ytterligare 300 miljoner
på marksanering. För att ta del av stödet måste kommunen använda den sanerade marken för
bostadsbyggande. Bättre boende. Regeringen ser också att det finns många flerfamiljshus som är i
stort behov av upprustning och energieffektivisering. I många bostadsområden finns också ett
behov av en förbättrad utemiljö. Regeringen avser därför att föreslå en miljard kronor till
upprustning och insatser för levande stadsmiljöer. För att säkerställa rimliga hyresnivåer kommer
en del av stödet gå till att begränsa hyreshöjningar för de boende. Genom denna miljardsatsning
skapar vi ett bättre boende där det finns behov och gör samtidigt stora miljövinster i form av
minskad energianvändning.I motion 77 föreslås statlig finansiering för att öka byggandet av
hyresrätter. Regeringens satsningar går helt i linje med motionens önskemål. I motion 78 föreslås
att kommunala bostadsbolag bör ges resurser och mandat att bygga hyresrätter utan profitsyfte.
Allmännyttiga bostadsbolag kan ta del av regeringens subvention av byggande av hyresrätter till
rimliga hyror, så regeringens satsning går i linje med motionärens krav. En forskargrupp
bestående av 11 forskare och experter har dessutom nyligen släppt en bok på tema ”Nyttan med
allmännyttan” med slutsatsen att det är möjligt att arbeta samhällsnyttigt i kommunala
bostadsbolag, med dagens regelverk. I motion 79 föreslås att staten skapar ekonomiska
förutsättningar för att kraftigt öka bostadsbyggandet, i synnerhet gällande hyres- och
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studentbostäder. Regeringens satsningar har just denna inriktning. Vidare föreslås i motionen att
det skapas tillräckligt antal utbildningsplatser för byggbranschens behov. Regeringen gör en bred
satsning på utbildning. 1,3 miljarder går till fler utbildningsplatser i vuxenutbildning, nytt
kunskapslyft och satsning för att få långtidsarbetslösa i arbete. 913 miljoner kronor satsas på
komvux och yrkesvux och 30 miljoner kronor går till validering av nya svenskars utbildning och
yrkeserfarenhet. När det gäller motionens krav att svenska avtal ska gälla på arbetsplatser i
Sverige så har en utredning, ledd av Marie Granlund, presenterat förslag helt i linje med
motionens krav.
Miljö, jordbruk och energi
Motion nr 81:
ang: Skogsbruket måste klara miljömålen – Levande skogar
Information, rådgivning och uppföljning av miljöhänsyn är idag ett prioriterat område.
Skogsvårdslagen håller på att ses över, utredare utsedd.
Regeringen har ökat resurserna till ökad avsättning av skog
Motion nr 82
ang. Utveckling av solcellsutbyggnad
Svar: Ingår i den nationella strategin för att fasa ut fossil energi. Regeringen avsatte 225 miljoner
2016 och därefter 390 miljoner 2017 – 2019
Motion nr 86:
ang. Långsiktig hållbar tillväxt.
Svar: Detta finns tydligt med i miljömålsberedningen och andra dokument.
Motion nr 89:
ang. Pesticider, (bekämpningsmedel)
Svar: Pågår ett arbete via Jordbruksverket.
Motion nr 92:
Ang. Värna om jordbruksmarken
Svar: Finns tydligt med i miljömålsberedningen om långsiktig och hållbar markanvändning.
Motion nr 95:
ang. Ett uthålligt samhälle som värnar om miljön
Svar: Ett prioriterat område inom Socialdemokraternas Klimat och miljöpolitik.
Trafik/Kommunikation
Motionerna nr 99-103
ang. Satsa på Simrishamnsbanan – en viktig del i ett hållbart Skåne
Svar: Motionerna är likalydande och behandlar Simrishamnsbanan och finansiering av
järnvägssatsningar. Under 2016 arbetar Trafikverket och regionerna runt om i landet med
prioriterade satsningar inför kommande planperiod. I detta arbete hanteras också
Simrishamnsbanan. Riksdagen kommer sedan ta ett beslut om inriktning för
infrastrukturplaneringen som sedan regeringen verkställer genom att fatta beslut om nationell
plan. I det arbetet kommer den skånska riksdagsgruppen att föra fram de skånska behoven och
prioriteringarna.
När det gäller järnvägens finansiering så pågår nu en diskussion bland annat utifrån
Sverigeförhandlingens förslag om att bygga höghastighetsbanor. I det sammanhanget för skånska
riksdagsledamöter på olika sätt fram behovet av lånefinansiering som ett alternativ till mer
traditionell finansiering av infrastruktur.
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Näringsliv, Regional utveckling
Motion nr 109
ang. Framtiden för statligt ägda Postnord
Svar: Att-satserna 1 och 7:
Vid partikongressen i Västerås 2015 behandlades frågorna och beslut togs enligt följande:
”Det är tydligt att utvecklingen på postmarknaden i EU har inneburit att Posten sökt samarbete
med andra aktörer. Börsintroduceringar eller utförsäljningar av statliga företag får dock aldrig ske
av ideologiska skäl. Istället är det ekonomiska överväganden och konsekvensanalyser som måste
ligga till grund för beslutet. I fallet PostNord har argumenten för en börsintroducering varit att
förbättra postens förutsättningar att klara sina kärnverksamheter. Partistyrelsen vill avvakta frågan
om börsintroducering i väntan på att klargöra vilka konsekvenser det skulle få för hur den postala
infrastrukturen i landet ska hanteras. Att den svenska staten skulle köpa ut danska staten i bolaget
är enligt partistyrelsen inte aktuellt i dagsläget.”
Att-sats 2:
Regeringen har tagit fram en skrivelse om företag med statligt ägande, som också varit föremål
för överläggningar med näringsutskottets s-grupp, enligt följande:
”Statens bolag ägs gemensamt av det svenska folket och är således en viktig tillgång för hela
landet. Att förvalta statens bolag är ett ansvarsfullt uppdrag som ska utföras på ett aktivt och
professionellt sätt med värdeskapande som ett övergripande mål. Det innebär att bolagen ska
agera långsiktigt, effektivt och lönsamt samt ges möjlighet att utvecklas.
De flesta av bolagen verkar på konkurrensutsatta marknader. Då är det extra viktigt att det ställs
marknadsmässiga krav på dem för att säkerställa att konkurrens sker på lika villkor mellan
offentligt ägda och privat ägda företag. Som ansvarig för ägarfrågorna ser jag som en av mina
viktigaste uppgifter att säkerställa allmänhetens förtroende för bolagen med statligt ägande.
Ledord för förvaltningen av bolagen med statligt ägande är öppenhet, aktivt ägande,
professionalitet samt ordning och reda. Bolagen ägs ytterst gemensamt av det svenska folket
vilket ställer krav på en öppen information och professionell redovisning. Bolagen med statligt
ägande ska,
År 2014 stärktes resultatet för statens bolag. Förbättrade resultat i Akademiska Hus, SBAB och
Swedavia stärkte totalresultatet med drygt 3 miljarder kronor. Vattenfalls resultat belastas fortsatt
av nedskrivningar. Fallande järnmalmspriser och ökade kostnader för samhällsomvandlingen i
främst Kiruna belastar kraftigt LKAB:s resultat. utöver gällande redovisningslagstiftning och god
redovisningssed, presentera årsredovisning, kvartalsrapporter samt bokslutskommuniké enligt
samma regler som marknadsnoterade bolag. Verksamhetsberättelsen och skrivelsen till riksdagen
är viktiga instrument för att kunna följa utvecklingen i bolagen.”
Att-satserna 3 och 6:
Motionerna på detta område togs upp på kongressen 2015 men har hänskjutits till nästa kongress
2017. Frågorna är i högsta grad levande.
Utgångspunkten är att fastighetsboxar är ett bra och effektivt sätt att dela ut post i. Dock måste
installation av fastighetsboxar ske på frivilliga grunder. Kravet på en samhällsomfattande
posttjänst är ett uttryck för statens ansvar att säkerställa en viss servicenivå för posttjänsterna i
hela landet. Bestämmelserna i postlagen och postförordningen om utdelning av post grundar sig
på postdirektivet som har genomförts i svensk lagstiftning och innehåller harmoniserade
bestämmelser som syftar till att säkerställa tillgången till en samhällsomfattande posttjänst av
bestämd kvalitet. Några regler utöver de som nu beskrivits för hur postservicen exakt ska
tillhandahållas finns varken i tillståndsvillkoren, postlagen eller i någon annan författning.
Partistyrelsen har full förståelse för att brevbärarna måste ha en bra arbetsmiljö. I många fall
handlar det dock om frågor som hanteras inom arbetsmiljölagstiftningens område och inte
utifrån postlagen.”
Att-sats 4:
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Svenska lagar ska självklart gälla. När det gäller rätten till kollektivavtal så är det en fråga som
självklart är av stor betydelse inom en rad områden. Kollektivavtalens ställning ska stärkas. Det är
en fråga som ständigt är aktuell. Statligt ägda (eller delägda) företag har här att föregå med gott
exempel.
Att-sats 5:
Denna fråga har inte specifikt tagits upp inom ramen för utskotts- och riksdagsarbete för statliga
företag. Här krävs samråd och dialog med LO och fackföreningsrörelsen.
Motion 111 (IT och bredband)
Svar: se under Regionfullmäktigegruppen
Brott och straff
Motion nr 118
ang. Översyn av 3 kap. 5 och 6 §§ skadeståndslagen (1972:207)
Svar: Två skånska riksdagsledamöter har skrivit en motion i riksdagen utifrån beslutet på
distriktskongressen.
Försvar
Motionerna 122 och 123
ang. Nej till svenskt NATO medlemskap samt rätt prioriteringar i försvaret
Svar: Arbete pågår med dessa frågor.
Kultur
Motionerna 124-126
ang, Kultur en skånsk framtidsinvestering
Svar: se Regionen nedan
Motion 127
ang. Avgiftsfrimusik- och kulturskola
Svar: Precis som motionen lyfter är kultur i alla dess former viktigt för människor välmående och
fungerar dessutom som en samlande kraft. I dagens samhälle finner vi olika hinder för
människors möjlighet att delta i olika kulturformer och avgifter är framförallt ett hinder som
påverkar och begränsar. När det gäller den kommunala Musik- och Kulturskolan så har
regeringen tydligt uppmärksammat detta problem i budgetpropositionen för 2016 och därmed
också lagt 100 miljoner årligen till dessa verksamheter. Satsningen syftar framförallt till att hålla
nere höga taxor för att främja barn och ungas möjlighet till ett aktivt kulturellt deltagande.
Övrigt
Motion 145
ang. Låt apoteken övergå i gemensam ägo
Svar: Den S ledda regeringen har tillsatt en utredare som ska se över framförallt tillgängligheten
på apoteken. Åsa Kullgren, S, ordförande för landstingsstyrelsen i Sörmland, leder den och fokus
ligger på ökad kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. 24 timmarsregeln följs inte och det
har, sedan privatiseringen, blivit svårare att ha medicin på lager, vilket innebär att läkemedel ofta
inte finns på plats i hyllorna.
I uppdraget ingår bland annat att analysera utvecklingen av apoteksmarknaden som har skett
sedan omregleringen 2009 och göra en bedömning av hur marknaden kan komma att ändras av
pågående trender, både på kort och lån sikt. Det blir däremot inte fråga om någon återreglering.
Det är inte vad utredningen syftar till, utan det gäller snarare en reglering av vissa delar i systemet.
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Eventuella åtgärder för att säkerställa en god tillgänglighet till apotekstjänster i hela landet samt
åtgärder för att säkerställa leverans och tillhandahållandeskyldigheter av läkemedel ska analyseras i
utredningen. Inom den punkten ingår även att se över behovet av åtgärder för att säkra att 24timmarsregeln efterlevs. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2016.
Det finns inget gehör för att återförstatliga apoteket. I stället måste vi se till att det som inte
fungerar idag fungerar i framtiden.
Motion nr 154
ang. Monarkins avskaffande
Svar: I S Partiprogram står det under avsnittet "Demokrati" (sidan 6) står följande:
"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 lades under den allmänna motionstiden en gemensam och
blocköverskridande motion 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.
Motionerna nr 156 och 157
ang. EU migranter
Svar: ”Regeringen har bedrivet ett aktivt arbete och fått till stånd samarbetsavtal med såväl
Rumänien som Bulgarien. Dessa båda länder har också börjat söka pengar från de av EU avsatta
medlen för ökad integration.
Motion nr 160
ang. Brev Migrationsverket på läsbart språk
och
Motion nr 161
ang. Information på rätt språk
Svar: Skrivelse på mottagarens språk har lyfts i utskottsgrupp och med Migrationsverket direkt.
Under den nu hårt ansträngda arbetssituationen på Migrationsverket har detta inte prioriterats.

Till REGIONFULLMÄKTIGEGRUPPEN
Motion nr 34
ang. Mer resurser mot läkarbrist
Svar: Socialdemokraterna i Skåne gick till val på att det skulle anställas 2000 fler personer i den
skånska vården. Efter cirka ett vid makten år har antalet anställda ökat med ca 1 240. Det har
under samma period blivit ca 160 fler läkare. Perioden avser november 2014 till november
2015.Den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen har också i olika sammanhang varit
aktiva och påtalat för regeringsföreträdare att landsting och regioner behöver mer resurser i form
av statsbidrag.
Motion nr 35
ang. Förebygg psykisk ohälsa bland barn och ungdomar
Svar: Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i november 2015 om att fördela 8 100 000 kronor
till
fler Första Linjen-verksamheter och förstärkt föräldrastöd. Första Linjen vänder sig till barn och
unga mellan 6 och 18 år med lätt till medelsvår psykisk ohälsa och deras föräldrar. Syftet är att
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göra det enklare för barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt att få hjälp i ett tidigt skede. Det
finns mottagningar eller planer för mottagningar i 26 av de 33 skånska kommunerna.
Under 2016 ska det tas beslut om en psykiatrisatsning på 50 miljoner kronor som bland annat ska
fokusera på att öka tillgängligheten till psykiatrin.
Vårdcentraler erbjuder redan psykiatrisk rådgivning för patienter med akuta behov.
Psykiatrin i Skåne har tillsammans med primärvården tagit fram en
handläggningsöverenskommelse. Denna överenskommelse används överallt inom den offentliga
vuxenpsykiatrin och fungerar därmed som en samordnande funktion inom psykiatrin med
uppdrag att säkerställa rätt sjukvårdsinsatser i psykiatrin respektive primärvården. Primärvårdens
allmänläkarkonsulter (AKO) har tillsammans med samarbetspartner i vuxenpsykiatrin denna
funktion lokalt.
Barn- och ungdomspsykiatrin har ett Facebook-konto där unga kan komma i kontakt med
psykiatrin. Under 2016 finns det planer på att ha ett one2one chattkonto öppet under vardagar
08-16.30 och samtidigt utöka antalet behandlare som kan besvara på Facebook.
Motion nr 36
ang. Kunskapscentrum för jämlik vård i Region Skåne
Svar: Strategi för jämlik vård 2016-2018 (fastställd av HSN 2 dec 2015)
Arbetet med att nå en jämlik vård är prioriterad i Region Skåne. Det fastställs i hälso- och
sjukvårdsnämndens samlade uppdrag och konkretiseras i strategin för jämlik vård. För att få ett
brett genomslag inom all vårdverksamhet bör ett jämlikhetsperspektiv inkluderas i befintligt
system för styrning – och uppföljning. Strategi för jämlik vård 2016-2018 är det ramverk som
beskriver hur Region Skånes arbete för en jämlik vård ska bedrivas. Den ojämlika hälsan och dess
implikationer har på senare år uppmärksammats i allt högre grad. Hälso- och sjukvården är en
viktig aktör som kan motverka skillnader i hälsa, delvis genom att tillhandahålla en jämlik vård.
I vården finns det flera goda initiativ och satsningar som bidrar till en mer jämlik vård. Dessa
initiativ är ofta lokalt drivna med stort engagemang. Strategi för jämlik vård 2016-2018 avser få en
ökad bredd på jämlikhetsarbetet genom att verka som ett ramverk för de förbättringar som hälsooch sjukvården bör genomföra för att säkerställa en jämlik vård.
För att säkerställa en jämlik vård behöver vårdens resultat följas upp utifrån ett
jämlikhetsperspektiv, vilket innebär att resultaten behöver grupperas utifrån olika faktorer för att
hitta strukturella mönster och omotiverade skillnader. Kön, funktionsnedsättningar, ålder,
geografiska områden och socioekonomiska förhållanden (exempelvis utbildningsnivå, inkomst
och yrkesstatus) är av stort intresse eftersom dessa faktorer visat sig ha påverkan på den jämlika
vården och hälsan. I uppföljning och analys ska ett intersektionellt perspektiv vara
utgångspunkten när så är möjligt för att tydliggöra strukturer i resultaten.
Prioriterade områden
Generella områden:
•

•

•

E-hälsa är ett område med stor framtida relevans för vården. Inom området finns både
utmaning och möjligheter för en mer jämlik vård. Samtidigt behöver e-hälsolösningar
kritiskt utvärderas utifrån vem de tillgängliggörs och anpassas för.
Hälsovalet kallas vårdvalssystemet för primärvård i Region Skåne och det är av stor vikt
att tillgänglighet och kvalitet utvärderas utifrån ett jämlikhetsperspektiv. En omfattande
översyn av hälsovalet utifrån ett jämlikhetsperspektiv pågår.
Information, bemötande och delaktighet är självklara komponenter i en god vård och
vården ska tillgodose behov inom dessa områden. Alla ska bemötas med respekt och
vården ska vara fri från diskriminering.
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•

•

•

Sjukskrivningarna är ojämlikt fördelade i samhället, framför allt utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Sjukskrivning är även en patientsäkerhetsfråga med
utgångspunkten att den ska vara rätt, lagom, säker och jämställd.
Tillgänglighet och ledtider är viktiga kvalitetsparametrar som omfattar all hälso- och
sjukvård. Resultat tyder på att det finns omotiverade skillnader i tillgänglighet mellan olika
grupper i samhället. Det är därför viktigt att regelmässigt utvärdera tillgängligheten utifrån
ett jämlikhetsperspektiv.
Vård för personer från andra länder behöver utvecklas genom ökad kunskap och en
bättre anpassad vård.

Kliniska områden:
•

•

•

•

•

•

Cancervården har kommit relativt långt i arbetet för en jämlik vård genom organiseringen
via regionala cancercentrum som framför allt arbetat för en geografisk jämlikhet i Sverige.
Nationella vårdprogram och arbete med standardiserade vårdförlopp är två medel i
arbetet för en mer jämlik cancervård.
Demensvården har utmaningar inom flera områden som påverkar jämlikheten i vården,
bland annat utbredd underdiagnostik, varierande utredningsmetoder,
läkemedelsförskrivning och samverkan över huvudmannagränserna. Dessa områden ska
förbättras i enlighet med Region Skånes strategiska plan för jämlik demensvård.
Hjärt- och kärlsjukdomar har en tydlig koppling till kön och socioekonomi i fråga om
insjuknande. Det finns tecken på att behandling och läkemedelsförskrivning inte sker på
ett jämlikt sätt.
Mödra- och barnhälsovård är viktiga arenor i arbetet för en ökad folkhälsa och minskade
skillnader i hälsa. Med ett omfattande deltagande av barn och familjer kan vården med
tidiga insatser och hälsofrämjande arbete effektivt bidra till en jämlik hälsa.
Kunskapscentrum för barnhälsovård och Kunskapscentrum för kvinnohälsa verkar för
detta i nära samverkan med verksamheterna
Psykisk ohälsa ökar i samhället, framför allt bland yngre. Den ökade förekomsten av
psykisk ohälsa har bland annat samband med socioekonomiska faktorer. Det är viktigt att
bedriva en målgruppsinriktad utveckling som stävjar den negativa hälsoutvecklingen.
Tandvården ska arbeta förebyggande och målgruppsanpassat för att minska skillnader i
tandhälsa. Tandhälsan har en stark koppling till socioekonomiska faktorer. Tandvårdens
arbete utgår från Strategisk plan för tandvården i Region Skåne.

När det gäller ett eventuellt kunskapscentrum för jämlik vård enligt modell från Västra Götaland
så har en översyn av själva modellen med kunskapscentra i Skåne genomförts så att villkoren har
blivit mer enhetliga. Samtidigt har ett nytt centrum för migrationshälsa inrättats och ett
kunskapscentra för kvinnohälsa införts. Vi kommer att följa utvecklingen i dessa kunskapscentra
och arbetet med strategin innan vi går vidare med och tittar på ett nytt kunskapscentra enligt
modell från Västra Götaland.
Motion nr 38
ang. Subventionering av alla receptbelagda preventivmedel för kvinnor upp till 25 år inom
Region Skåne.
Svar: Under 2013 gjorde alla regioner och landsting upp för att tvinga in läkemedelsföretagen i
läkemedelsförmånen, vilket nu fått effekt. Alla preventivmedel, förutom p-ring och p-plåster,
finns numera inom läkemedelsförmånen och är därmed avgiftsfria för kvinnor upp till 26 år.
Även p-ring och p-plåster kan förskrivas vid särskilda behov.
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Motion nr 39
ang. Förbättra sjukhusvården för äldre patienter
Svar: Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i december 2014 beslut om att ta fram en strategisk
plan för demens som utgår från en kartläggning av nuläge och baseras på Socialstyrelsens
nationella riktlinjer samt pågående arbete med ett regionalt vårdprogram. En arbetsgrupp med
representation från samtliga sjukhusförvaltningar och utgående från kunskapscentrum för
demenssjukdomar och kunskapscentrum för geriatrik har nu tagit fram en strategisk plan som
beskriver nuläge och vilka behov Region Skåne står inför under de närmsta åren.
Såväl inom öppenvård som slutenvård ska omhändertagandet av äldre och sköra patienter ske
med multiprofessionella team som ser till individens hela livssituation. Kompetens och kunskap
inom geriatrik ska stärkas på alla nivåer. Förskrivning av onödiga och farliga läkemedel till äldre
har minskat kraftigt under året.
Som första landsting har region Skåne beslutat att inför cirka 20 äldrevårdscentraler, ÄVC. Deras
specialinriktning kommer att vara förebyggande vård för personer över 75 år. Målet är att göra
vården mer sammanhållen och minska behovet av en mer splittrad och akut vård.
Förhoppningarna är att äldrevårdscentraler med en anställd äldresköterska och möjlighet till
hembesök ska göra att de äldre förblir friskare längre och att därmed använda vårdens resurser
mer effektivt.
För att den palliativa vården ska ges lika oavsett bostadsort så verkar regionen för
Skåneövergripande samverkansavtal med sjukhusen och för en god samverkan med Skånes 33
kommuner. Det sker även samordnade individuella planer (SIP), råd och stöd till vårdaktörer
inom region och kommun och en Skåneövergripande resursoptimering inom specialiserad
palliativ vård.
Antalet Hospiceplatser har under 2015 varit oförändrat på 80. Istället har det skett en ökning av
öppenvårdsinsatser 2015 med 16 % i jämförelse med 2014. Under 2016 kommer den palliativa
vården att byggas ut i sydvästra Skåne då det finns behov av en bättre vård där.
Ett arbete kommer dessutom inledas med att ta fram en ny långsiktig strategisk plan för den
palliativa vården.
Motion nr 43
ang. Hållbara problemlösningar för rekryteringsbehovet, sett ur ett genusperspektiv
Svar: I regionfullmäktiges budget för 2016 beslutade vi att stärka likarättsarbetet med särskilt
fokus på att utveckla det strategiska arbetet med jämställdhetsintegrering. Vidare ska utvecklingen
av sjukfrånvaron alltid följas upp och analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Under 2016
kommer personalnämnden ta fram konkreta förslag på åtgärder i uppföljningen av vår
handlingsplan för att främja lika rättigheter och möjligheter internt i Region. Vidare ska en ny
handlingsplan tas fram från och med 2017 där kvinnodominerade och mansdominerade
verksamheters förutsättningar särskilt ska beaktas för att främja en jämställd arbetsplats för våra
anställda. Under 2015 införde styret även karriärvägar för en kvinnodominerad yrkesgrupp:
undersköterskor, barnskötare och skötare.
Motion nr 44
Ang. Minska nyttjandet av bemanningsföretag genom att utvidga och effektivisera
resursteamet
Svar: I Regionfullmäktiges budget 2016 beslutade vi att Region Skåne ska inventera och utveckla
arbetet med de regioninterna resursteamen med utgångspunkt i att erbjuda heltidsanställningar. I
personalnämndens internbudget för 2016 utvecklades uppdraget vidare och det är planerat att
personalnämnden ska besluta om resursteamens utveckling i maj 2016. Inför beslutet kommer vi
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att utreda vilka olika yrkeskategorier som kan ingå i ett sådant resursteam samt hur resursteamet
kan bli attraktivt genom arbetsvillkor och kompetensutvecklingsinsatser.
Motion nr 106
ang. Förbättra kollektivtrafiken
Svar: Vi arbetar aktivt för att hela Skåne ska leva. Det är en viktig aspekt i all trafikplanering. Det
gäller både möjlighet att resa kollektivt på landsbygden samt att förbättra kommunikationen in till
tätorterna. Det är en kontinuerlig process som pågår ständigt och som kräver kreativitet och nya
trafiklösningar. I Trafikförsörjningsprogrammet för 2016 har vi exempelvis lyft fram ett ökat
samarbete mellan kollektivtrafiken och de kommunala skolskjutsarna för att förbättra
resandemöjligheterna där kollektivtrafikutbudet är lågt. Ett av våra vallöften var att återinföra nio
busslinjer på landsbygden, vilket nästan helt genomfördes strax efter det nya styret tillträtt. Det
startades trafik på åtta av de nio linjerna eftersom en linje krävde allt för stora
investeringskostnader för återuppbyggande av hållplatser.
Trafik infördes på:
•Linje 304 Svenstorp – St Köpinge – Köpingebro
•Linje 523 Förslöv – Rammsjö – Torekov
•Linje 528 Hyllstofta – Klippan
•Linje 536 Hässleholm – Hästveda – Osby
•Linje 541 Lönsboda – Broby
•Linje 544 Kristianstad – Fjälkestad
•Linje 550 Kristianstad – Arkelstorp – Vånga
•Linje 576 Hannas –Vallby –Simrishamn
Vi har också förbättrat tillgängligheten med tåg genom utökad pågatågstrafik på Västkustbanan
med nya stationslägen i Barkåkra och Förslöv, samt öppnat Trelleborgsbanan för pågatågstrafik
med stationer i Östra Grevie, Västra Ingelstad och Trelleborg.
Motion nr 111
ang. IT och Bredband på landsbygden
Svar: Region Skåne har skrivit under den nationella digitala agendan och har en bredbandsstrategi
där målsättningen är att 95 % av Skånes hushåll ska ha bredband med en hastighet av minst 100
Mbit/s till 2020. Detta ska åstadkommas till en för slutkunden rimlig kostnad. Samtliga skolor
och offentliga inrättningar skall erbjuda minst denna hastighet. All bredbandsutbyggnad ska
dessutom ske genom öppna och konkurrensneutrala nät och erbjuda en hög IT-säkerhet och
redundans. Region Skåne är även representerade i Skånskt Bredbandsforum.
En ökad bredbandsutbyggnad ingår i styrets budget för 2016. Exempelvis ska ett samarbete
upprättas för att i ett tidigt skede kunna koordinera och samordna utbyggnaden av fibernät med
utbyggnaden av mobiltäckning.
Motion nr 124, 125, 126
ang. Kultur – en skånsk framtidsinvetstering
Svar: I den beslutade handlingsplanen för kultur och kreativa näringar i Kulturnämnden i
Region Skåne betonas särskilt vikten av att utveckla mötet mellan kulturen och näringslivet.
Det är en betydande resurs som vi måste ta vara på i förhållande till hållbar utveckling,
arbetstillfällen och ökad attraktionskraft. Vi har i handlingsplanen också uttryckt att kulturoch näringslivspolitik måste söka ett utvecklat samspel. Här ska vi arbeta vidare med det spår
som nuvarande RUN och Kulturnämnden tagit fram.
I den av regionfullmäktige nyligen antagna kulturplanen för Region Skåne 2016-2019 betonas
också vikten av kulturinstitutionernas deltagande och roll i att skapa förutsättningar för ungas
etablering på arbetsmarknaden. Här har vi bland annat uttalat en stärkt roll för
folkhögskolorna i utbildningssystemet och att vi måste utveckla samverkansformerna mellan
studieförbund, kommuner och övrigt kulturliv.
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Riksdagens kulturutskott har också satt igång med flertalet utredningar och insatser i syfte att
stärka kulturens roll kopplat till arbetsmarknaden. Bland annat arbetar kulturutskottet
tillsammans med folkhälso- och sjukvårdsministern med ett nytt idrottspolitiskt program som
integrerar kultur, idrott, folkhälsa och sjukvård. Kulturutskottet arbetar också med ett nytt
folkrörelseprogram med stort fokus på folkbildningens och civilsamhällets roll vilket kommer
presenteras under våren.
Gällande fördjupad forskning kring kulturens påverkan på människor och samhället som
helhet har vi bland annat haft varit delaktiga i projektet ”Kultur på recept” där patienter har
ordinerats bland annat musik, eget skapande och deltagande i utställningar. Projektet är nu i
en utvärderingsfas och de preliminära resultaten har visat på att Kultur på recept kan fungera
som en del i rehabiliteringsprocessen.

TILL DISTRIKTSSTYRELSEN
Motion nr 134
ang. Jämställdhet i partiet
Svar. Se svar motion 139
Motion nr 135
ang. Synliggöra lobbyism
Svar: Se svar motion 139
Motion nr 140
ang. Den röda fanan
Svar: Partidistriktet följer nu dessa riktlinjer i mesta möjliga mån.
Motion nr 139
ang. Strategi för ökad jämlikhet
Svar: Distriktskongressen 2015 beslutade att partidistriktet ska ta fram en strategi för partiets
arbete med ökad jämlikhet och att denna tas upp i partidistriktets riktlinjer för kommande
verksamhet. Dessutom beslutade kongressen att arbetet redovisas årligen på
distriktskongresserna. Distriktsstyrelsen vill med detta lämna följande rapport.
Distriktsstyrelsen genomför under 2016 en rapportserie med jämlikhet som utgångspunkt. Serien
kommer att avhandla fyra ämnesområden – arbete och full sysselsättning, bostäder, välfärden
samt ekonomisk politik. Rapporterna författas av fristående utredare eller forskare på uppdrag av
partidistriktet. Rapportserien ska tjäna som utgångspunkt till dels motionsskrivande inför
partikongressen 2017, dels som opinionsbildande underlag både internt i organisationen som i
den offentliga debatten. De skriftliga rapporterna kommer att följas upp med seminarier,
debattartiklar, presskonferenser med mera.
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