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Det är dags att gå från fagra ord till handling. Det är dags med en ny reform gällande
heltidsmåttet. Under 1900-talet har heltidsmåttet reviderats i lag vid fyra tillfällen med
arbetstidsförkortningar. Den senaste arbetstidsförkortningen skedde stegvis och var fullt
genomförd 1973. Därefter har inte några generella arbetstidsförkortningar genomförts med stöd
av lagstiftning. Vi Socialdemokrater ska vara i framkant för att göra arbetsmarknaden mer
attraktiv. Speciellt viktigt är det för de som arbetar med vård och omsorg, ett område som är
tungt både fysiskt och psykiskt. Kommuner och landsting ska vara ett föredöme som arbetsgivare
och ha förmågan att attrahera kompetent och välutbildad personal. Ett steg i att bli en bättre
arbetsgivare inom vård och omsorg är att reformera heltidsmåttet. En personalpolitik med
målsättningen att förkorta arbetstiden är en framgångsfaktor som ligger i tiden. Det kan ses som
en socialpolitisk reform men i lika hög grad ett led i att förbättra arbetsmiljön. Förkortad
arbetstid skapar fysiska och psykiska förutsättningar att kunna arbeta tills det är dags att gå i
pension. Ett sänkt arbetstidsmått kan möjliggöra ett längre och friskt arbetsliv, vilket är ytterst
viktigt med tanke på den föreslagna höjda pensionsåldern. Rekryteringsproblem måste sättas i
relation till sjukskrivningstal och låga löner. Det är dags att sätta arbetsvillkor och stress i relation
till en förkortning av heltidsmåttet. Ett stort antal studier visar på ett samband mellan ett högt
antal arbetade övertidstimmar och sjukskrivningar iform av bla stress, utmattningsdepressioner
och arbetsskador. Om ovannämnda resonemang sätts i relation till varandra blir en förändring av
heltidsmåttet från 40 tim/v till kortare arbetstid med bibehållen heltidslön ingen kostsam reform.
Fördelarna med en förkortning av heltidsmåttet med bibehållen heltidslön är många och frågan vi
borde ställa oss är: Har vi råd att låta bli?
Därför yrkar vi:
att den Skånska riksdagsgruppen får i uppdrag att arbeta fram förslag om en förkortning av
heltidsmåttet med bibehållen heltidslön
att den Skånska riksdagsgruppen får i uppdrag att arbeta fram förslag om en förkortning av
heltidsmåttet med bibehållen heltidslön inom vård och omsorg
att den Skånska Socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen får i uppdrag att verka för en
förkortning av heltidsmåttet med bibehållen heltidslön inom vård och omsorg
att motionens andemening med en reform om en förkortning av heltidsmåttet med bibehållen
heltidslön blir en del av Socialdemokraternas löften i den kommande valrörelsen,
att motionen sänds till socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen,
att motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen
Susanne Meijer
Hörby Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Susanne Meijer
Ordförande
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På senaste tidern har det framkommit att arbetsgivare sänker/hyvlar sysselsättningsgrader i olika
sammanhang, dels i övertagande samt ofta också i besparingssyfte och i nuvarande LAS finns det
idag inte någon möjlighet att förhindra detta. Fenomenet motverkar ambitionen att
heltidsbegreppet skall vara norm och det är framförallt i kvinnodominerade yrken som hyvlingen
sker.
Därför yrkar vi:
att i LAS införs en regel som förhindrar hyvling av tjänstgöringsgrader
att i LAS 6 B görs en skrivning som motverkar möjligheten till hyvling
Kommunals S-fackklubb i Helsingborg
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Mikael Andersson
Ordförande

På 2000 talet fanns det ett system som handlade om att man kunna ta ett så kallad ”friår”.
Detta friår gick ut på att en person som hade en tillsvidareanställning kunna byta med en
arbetslös under ett år (Här fanns det regler för dennas situation som jag inte kommer ihåg).
Detta för att den arbetslösa inte helt ska tappa kontakten med arbetslivet.
Möjligheten till friår försvann av någon anledning ganska snart igen.
På den tiden var många som var ”Långtidsarbetslösa” och därför var i behov att återknyta
kontakten med arbetsmarknaden. Hur det ser ut idag med långtidsarbetslösa vet jag inte.
Vi anser att det finns stora gruppar som idag står mycket långt från arbetsmarknaden och har
behov av att komma ut på arbetsmarknaden. Vi tänker bl.a. på unga och unga med
invandrarbakgrund, kvinnor med invandrarbakgrund och det finns flera andra som skulle bli
glada om de fick möjlighet till att jobba och själva tjäna egna pengar till sitt uppehälle.
Samtidigt är det många som närmar sig pensionsåldern och gärna vill prova under ett år att vara
pensionär och några som bara vill vara fria ett år.
Därför yrkar vi:
att man ska kunna vara ledig från sin tillsvidareanställning ett år med ersättning från den A-kassa
man har uppfyllt villkoren till ersättning i.
att en arbetslös får anställningen under tiden.
Kai Christiansen
Bjuvs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
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Martin Fridehjelm
Ordförande

Vi ser att det finns otrygga och tvivelaktiga anställningsformer. Belysande exempel är
timanställningarna bland offentliganställda kvinnor. De har ojämn inkomst, oviss arbetstid och
omfattas i några undantagsfall av LAS (Lag om Anställningstrygghet). SMS-anställningar på
enstaka jobb/uppdrag är en annan anställnings-form där arbetstagarna, mestadels ungdomar, är
utsatta för tvivelaktiga arbetsförhållanden.
Därför yrkar vi:
att i samverkan med arbetsmarknadens parter tar bort otrygga och tvivelaktiga anställningsformer
att stärka LAS (Lag om Anställningsskydd)
Walter Steffert och Else Flink-Andersén
Bjuvs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Martin Fridehjelm
Ordförande

Vi ser att det finns en arbetslöshet som biter sig fast i samhället och orsakar social utslagning. Vi
vill motverka detta och yrkar på att SAP verkar för:
Därför yrkar vi:
att A-kassans bortre parentes tas bort
att A-kassans ersättningstak höjs
Walter Steffert och Else Flink-Andersén
Bjuvs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Martin Fridehjelm
Ordförande
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En paradox i dagens samhälle visar på en psykisk ohälsa för de som har arbete, för att de har en
för hög arbetsbelastning, och för dem som står utanför arbetsmarknaden, på grund av sin
arbetslöshet. Studier visar på stress och psykisk ohälsa där alkoholrelaterade sjukdomar,
självmord, skilsmässor och misshandel av barn ökar i samband med arbetslöshet. För de som
arbetar ökar sjukskrivningarna i större utsträckning där stress och psykisk ohälsa står för det
mesta av ökningen på grund av slimmade arbetsplatser där färre personer ska arbeta allt
effektivare. Samhällets kostnader för sjukskrivningar har eskalerat de sista åren från 20 miljarder
2011 till att det uppgår till 57 miljarder kronor 2017, enligt en ny rapport från FK. Kostnaden för
sjukskrivning ökade med 7 miljarder bara i år. Siffror från Försäkringskassan visar att
sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa står för 46 procent av alla pågående sjukskrivningar.
En ökning med 111 procent mellan 2011 och 2016. Hälften av de sjukskrivna kvinnorna i landet
var vid halvårsskiftet 2017 inte på jobbet på grund av en psykiatrisk ohälsa. Framförallt är det de
som arbetar inom kontaktyrken, ofta kvinnor anställda inom offentlig sektor. (Ulrik Lidwall,
analytiker på försäkringskassan.) Även om regeringen har gjort ett arbete och fått ner
sjukskrivningarna så har kostnaderna ökat från 20 miljarder 2011 till 57 miljarder 2017, detta
arbete har inte varit effektivt även om sjukskrivningarna beräknas sjunka till 51 miljarder 2019.
Ställer mig även frågan hur sanningsenlig nedräkningen är på sjukskrivningarna 2019 med tanke
på att det blivit mycket svårare att bli sjukskriven i dag där läkarna har stora problem med att
Försäkringskassan som ofta underkänner sjukskrivningsunderlagen? För 57 miljarder skulle vi
kunna göra ett friskare Sverige genom att införa 30 – timmars arbetsvecka. Med friskare anställda
och fler i arbetslivet minskar utgifterna för sjukskrivningar, sjukvård, försörjningsstöd och Akassa samtidigt som fler betalar skatt. Fler i arbete med färre antal timmar skapar ett friskare och
mer välmående samhälle.
Därför yrkar vi:
att 30 – timmars arbetsvecka ska vara det nya heltidsmåttet.
Annelie Cederberg
Hässleholms Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Irene Nilsson
Ordförande

Det är dags att reformera inför framtidens arbetsmarknad. Vi socialdemokrater måste vara i
framkant i detta arbeta med att göra arbetsmarknaden mer attraktiv så att dom som arbetat inom
t ex vård och omsorg ska välja att, och vilja, arbeta i välfärden både här och nu och i framtiden.
Kommuner och landsting måste vara föredömen som arbetsgivare och attrahera kompetenta och
välutbildade medarbetare inom t ex vård och omsorgssektorn. Ett steg i att bli en bättre
arbetsgivare för medarbetare inom vård och omsorg är att börja reformera heltidsmåttet för dessa
medarbetare. Tankar om detta är inget nytt och har diskuterats inom olika grupper sedan 1970talet när den senaste förändringen av heltidsmåttet ägde rum.
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Arbetslivet förändras, föräldraskapet förändras och det finns anledning för att anpassa
heltidsmåttet till dagens alltmer automatiserade och digitaliserade arbetsmarknad. Det finns ingen
naturlag att vi ska arbeta 40 timmar i veckan det är ett krav som vi drivit igenom. Att ha en
arbetsgivarepolitik med målsättningen att förkorta arbetstiden är en framgångsfaktor som ligger i
tiden. Det är en social reform men i lika hög grad ett led i att förbättra arbetsmiljön och skapa
förutsättningar för att arbeta tills det är dags att gå i pension utan att man ska behöva bli utsliten
och sluta arbeta i förtid, eller behöva drabbas av längre perioder av sjukskrivningar under sitt
yrkesverksamma liv. För att fler ska kunna vara yrkesverksamma men samtidigt klara kraven på
en alltmer effektiviserad arbetsmarknad behöver vi fördela arbetstimmarna jämnare över
befolkningen. Fördelarna med en förkortning av heltidsmåttet med bibehållen heltidslön är
många och frågan vi borde ställa oss är: Har vi råd att låta bli?
Därför yrkar vi:
att socialdemokratisk personalpolitik för den offentliga välfärden ska prioritera förkortning av
heltidsmåttet med bibehållen heltidslön,
att motionens andemening med en reform om en förkortning av heltidsmåttet med bibehållen
heltidslön blir en del av våra löften i den kommande valrörelsen,
att motionen sänds till socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen,
att motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Osby Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Tommy Augustsson
Ordförande

Samhället har effektiviserat, rationaliserat, automatiserat, robotiserat och datoriserat allt mer.
Miljard efter miljard, år efter år, har investerats för att rationalisera bort människan från
produktionen. Något som samhällets medborgare har varit med om att bekosta! Nya rön sker
också nu ständigt för att datorisera allt mer i den mjuka offentliga sektorn.
Inte märkligt detta har satt sina spår i arbetslivet. Så länge vi håller fast vid att låta
sysselsättningsgraden för heltid, vara 40 tim/vecka, som norm - från 1967 - som samhället
knappast lever upp till - har vi tillika skapat en kvinnofälla av stora mått, särskilt inom förskola,
skola, äldreomsorg, sjukvård, handel och andra serviceyrken. Såvida den anställde inte vill ha flera
arbetsplatser. Detta har drabbat främst många kvinnor i kvinnodominerade yrken.
För att ”rädda välfärden” uttrycker politiker idag; ”alla som kan måste arbeta”. Det låter nog bra,
men alla får inte ett arbete att försörja sig på, fullt ut. Många tvingas gå arbetslösa, det är inte en
hemlighet. Många sliter dessutom ut sig och orkar inte ända fram! Till pensionen!
Det kan också noteras, idag har vi en flykt från arbetsuppgifter, som många har utbildat sig i.
Hur länge ska vi vänta på att få se det gamla heltidsmåttet från 1967 bli ett heltidsmått på 30
tim/vecka?
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Många nya arbetsuppgifter, artificiella/konstlade, är det många som tycker, har skapats för att
kontrollera, kräva in informationer, och göra inspektioner, i till exempel alla verksamheter som,
förskola, skola, sjukvård, äldreomsorg, annan omsorg och all annan service, som hela samhället är
ansvarig för. Verk och myndigheter, som ständigt blir fler, ska kontrollera de arbetsuppgifter
som görs blir rätt utförda. Detta trots lagar, förordningar och regelverk, politiskt huvudansvar
och gedigen profession i verksamheterna! Detta tar resurser från de arbetsområden och tjänster,
som riktar sig till samhällets medborgare! Är det en konsekvens, för vi har fler aktörer, som har
har fått tillträde till våra skattefinansierade verksamheter i så kallat ”privat regi”? Är det en
konsekvens av att få konstaterat lagar och förordningar följs inom alla verksamhetsområden? För
detta finns Arbetsmiljöverket! Tilläggas kan, samhälles medborgare har yrkesgrupper som är
vinnare och yrkesgrupper, som är förlorare vad gäller inkomstfördelningen och det flesta
förlorarna inom de kvinnodominerade yrkena. Det ger också konsekvenser. Med en kortare
veckoarbetstid, heltidsmått 30 timmar/vecka, skulle alla anställningar kunna vara reguljära - det
som vår arbetsrätt och arbetsmiljölag hänvisar till. Människor skulle få mer tid till familjeliv, sina
barn, det vill säga till hela familjelivets innehåll, engagera sig i samhällsfrågor/politik, fritids- och
kulturaktiviteter. Många skulle orka arbeta heltid, slippa påfrestningar och stress, arbeta fram till
65 år, annat är ännu ej beslutat, och det skulle kunna bli så mycket färre arbetsskador. Det kan
bara bli en vinst för hela samhället! Vad är det vi räds?
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen arbetar för att sänka heltidsmåttet istället för att ”skapa
arbete”. Målet ska vara 30 timmar/vecka.
att Partidistriktet i Skånes kongress antar motionen och skickar den till Socialdemokratiska
riksdagsgruppen.
Anncristin Svensson
Skurups Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Sylve Qvillberg
Ordförande

Det är dags att gå från ord till handling. Det är dags att reformera och planera framtidens
arbetsmarknad. Vi socialdemokrater måste driva på och göra den offentliga arbetsmarknaden så
attraktiv att de som arbetar inom vård och omsorg både vill och väljer att arbeta i välfärden.
De medborgare, som är i behov av vård och omsorg, måste få den bästa personal som finns att
frambringa. Kommuner och landsting måste vara ett föredöme som arbetsgivare och ha
förmågan att attrahera duktiga, kompetenta och välutbildade medarbetare. Ett steg i att bli en
bättre arbetsgivare för medarbetare inom vård och omsorg är att börja reformera heltidsmåttet
för dessa medarbetare.
Det är på tiden att vi börjar diskutera förkortad arbetstid. Det är ingen naturlag att arbeta 40
timmar i veckan. Vi ska ha en offentlig arbetsgivarpolitik med målet att förkorta arbetstiden.
Kortare arbetstid är en social reform, men i lika hög grad ett led i att förbättra arbetsmiljön för
dem som har de tuffaste jobben.
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Med kortare arbetstid kan vi skapa förutsättningar för alla att arbeta ända fram till
pensioneringen. Fördelarna är många, och det är hög tid att sätta rekryteringsproblemen i relation
till sjukskrivningstal och dåliga löner. Det är dags att sätta arbetsvillkor och stress i relation till en
förkortning av heltidsmåttet inom t.ex. vård och omsorg.
Om dessa ovan nämnda saker sätts i relation till varandra blir en förändring av heltidsmåttet från
40 timmar per vecka till kortare arbetstid med bibehållen heltidslön ingen kostsam reform.
Fördelarna med en förkortning av arbetstiden med bibehållen heltidslön är många och frågan vi
borde ställa oss är: – Har vi råd att låta bli?
Därför yrkar vi:
att socialdemokratisk personalpolitik för den offentliga välfärden ska prioritera förkortning av
arbetstiden med bibehållen heltidslön,
att motionens andemening med en reform om en förkortning av heltidsmåttet med bibehållen
heltidslön blir ett av våra löften i den kommande valrörelsen,
att motionen sänds till socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen i Skåne
att motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
S-kvinnor i Trelleborg
Trelleborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande

I år är det 40 år sedan Sverige införde rätten till fem semesterveckor. Med tanke på att pressen
ökat i arbetslivet i större takt gör att behovet av semester är mycket större idag.
Vi ser idag på många arbetsplatser runt om i Sverige att många medarbetare mår allt sämre,
sjukskrivningarna ökar i allt större takt.
Den största delen av sjukskrivningarna består av psykisk ohälsa och utbrändhet.
Idag ser man att för många är skiljelinjen mellan arbetslivet ovh fritiden diffus.
Därför yrkar vi:
att ge i uppdrag till våra skånska riksdagsledamöter att verka för att semesterlagen utökas med tre
dagar.
Helen Persson
Kristianstads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande
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Vi ser idag ett stort behov av att rekrytera personal till våra bristyrken bland annat inom
välfärdssektorn och byggbranschen. Inom ett par års tid kommer vi att behöva personal inom
dessa yrke. Vi ser redan idag svårigheter att rekrytera semestervikarier inom välfärdssektorn.
För att vi i Sverige ska kunna erbjuda och bibehålla en fantastisk service måste vi i mycket tidigare
stadie ge våra ungdomar möjligheten att kunna komma ut i dessa branscher. Detta för att skaffa
sig en bild av vad dessa yrken innebär så att de sedan kan söka in på våra yrkesförberedande
gymnasium. Om vi hade kunnat erbjuda ferie arbeten från femton års ålder så har våra ungdomar
större möjligheter att kunna både tjäna lite extra pengar och fått en inblick i dessa
yrken.Dessutom vore det en möjlighet för dem att skaffa sig arbetslivserfarenhet.
Att vara femton år idag och inte få möjlighet att komma ut och se våra olika yrken och vad som
finns att välja på är inte lätt. Vi måste ge de en chans att tidigare komma ut så de kan lättare välja
inriktning när de på slutet av hösttermin av nionde klass ska söka till gymnasiet.
Därför yrkar vi:
att socialdemokraterna i Skåne verkar för att alla ungdomar från och med det året de fyller 15 år
skall erbjudas minst två veckors feriearbete
Helen Persson och Fredrik Winberg
Kristianstads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande

Idag får man max 80% av sin tidigare lön, upp till 25000 kronor, i arbetslöshetsersättning. Efter
200 dagar minskar ersättningen till max 70% och efter 300 dagar till max 65%. Anledningen till
den allt lägre ersättningen är att skapa incitament till att ta första bästa jobb. Vi hävdar istället att
ekonomisk trygghet stimulerar till ett aktivt jobbsökande. Ekonomisk stress är ingen konstruktiv
grund för personer att ta lämpligt jobb baserat på deras utbildning och erfarenhet. Därför ska
ersättningsnivån vara oförändrad under hela perioden man får ersättning.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokratiska Arbetarepartiet driver att nivån i arbetslöshetsersättning (a-kassa och
aktivitetsersättning) skall vara 80 procent av den tidigare löneinkomsten, med hänsyn till
existerande ersättningstak.
att Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress bifaller motionen
att Socialdemokratiska Arbetarepartiets partikongress bifaller motionen
David Lindh och Mathias Wallander
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
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Joakim Sandell
Ordförande

Bemanningsföretag tilläts etableras år 1992 när borgarna var vid makten. Det är ett otyg på
arbetsmarknaden som bl.a. uppmuntrar till utnyttjandet av arbetaren. Vi har redan tillräckligt med
olika anställningsformer för att täcka behovet som bemanningsföretagen fyller på nuvarande
arbetsmarknad. Vi bör istället tillföra mer resurser till arbetsförmedlingen för att kunna hantera
rekrytering och matchning av arbetare. Idag utnyttjar bemanningsföretag bl.a. offentlig sektor när
vi ställs inför personalbrist. Som exempel har det skapats så kallade alternativa yrken som
benämns som "stafett socionomer" eller "stafettläkare". Arbetare som lämnar den trygga
anställningsformen och jobbar åt bemanningsföretag som suger välfärden på resurser. Dessa
resurser kan vi istället lägga på våra verksamheter och förbättra vår välfärd. I konkurrensen
mellan bemanningsföretagen är det största problemet den lönedumpning som uppstår på grund
av att det olika bemanningsföretagen krigar om att vinna uppdrag av arbetsgivare.
Därför yrkar vi:
att vi avskaffar bemanningsföretag
Nadjam Malik
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande

Många svenskar har i dag fem veckors semester och andra har ännu fler. Arbetstiden har alltid
varit en viktig fråga för arbetarrörelsen och i dag kan vi se att effektiviseringen av
arbetsmarknaden och olikheten i semesterförmåner skapar en nödvändighet av fler
semesterveckor. Det är därför dags att införa en sjätte semestervecka så att alla kan få ta del av
längre ledighet.
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Förslaget om två veckors semester lades fram av två socialdemokratiska riksdagsledamöter och
lagstadgades 1938. 1963 infördes fyra veckors semester vilket innebar att industrisemestern kom
alla till del. Den femte semesterveckan infördes 1978 och i ett försök att få till en sjätte
semestervecka införde den socialdemokratiska regeringen två nya semesterdagar 1991. Dessa
dagar togs bort två år senare på grund av den ekonomiska krisen. Sedan dess har det varit tyst om
en längre lagstadgad semester. Arbetsmarknaden effektiviseras och nya arbetssätt införs. Det
gränslösa arbetet med ny teknik, nya arbetsorganisationer och andra arbetsförhållanden suddar ut
gränsen mellan arbete och fritid. Kraven blir högre och allt fler upplever i dag att de inte hinner
med familj och vänner. Svenskarna arbetar upp emot en extra arbetsdag per vecka i övertid. Idag
tillåts dessutom vissa grupper göra en särskild överenskommelse som innebär att de förhandlar
bort övertidsersättningen mot högre lön eller fler semesterdagar. Semesterförmåner skiljer mycket
mellan olika arbetsgrupper. Statsanställda får exempelvis 31 semesterdagar redan när de fyller 30
och 35 dagar när de har fyllt 40. De som sliter i vård och omsorg får liknande
semesterförlängning, men tio år senare. Anställda som har den kortaste semestern har samtidigt
ofta de sämsta arbetsmiljöerna och de mest påfrestande jobben. Skillnaderna i semestervillkor
mellan olika grupper är alltså minst lika stora nu som när Socialdemokraterna ville lagstifta om en
sjätte semestervecka 1991. Men i dag pratas det inte om utjämning. Fritiden har ett värde i sig
som inte enbart handlar om återhämtning utan, precis som arbete, om en mening i tillvaron. I
enlighet med den generella välfärdspolitikens grunder är semestern en social rättighet. En sjätte
semestervecka är därför ur flera viktiga perspektiv en nödvändig rättvisereform.
Det viktiga arbetet om en sjätte semestervecka som påbörjades 1991 måste fullföljas.
Semesterförmånerna måste bli generella. Ska vi utveckla den svenska modellen behöver vi se till
att göra det på riktigt. En socialdemokratisk arbetslinje måste därför kompletteras med utrymme
för återhämtning och förkovran. Till skillnad från 90-talet så går det bra för Sverige och
ekonomin är god. Använd därför en del av pengarna till förbättrad levnadsstandard för hela
samhället
Därför yrkar vi:
att införa en lagstadgad sjätte semestervecka
att en sjätte semestervecka ska ses som en successiv utveckling mot arbetstidsförkortning.
att Socialdemokraterna i Skåne bifaller motionen och driver frågan om sjätte semestervecka
aktivt gentemot partiet
Unga Socialdemokrater Malmö
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Vi är Sveriges största arbetarparti och ska värna om arbetarnas rättigheter. Vi måste skydda
arbetsrätten och avskaffa denna regel som tillkom 2007 under alliansens styre.
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Idag kan arbetsgivaren utnyttja den anställde i princip obegränsad tid genom att arbetsgivaren
staplar olika former av anställningar på varandra. Arbetare får inte möjlighet eller rätt till en
tillsvidare anställning (så kallat fast jobb) på grund av de kryphål som finns i denna lag.
En allmän visstids anställning innebär inte bara en stressig tillvaro och ovisshet utan även att
arbetare ställs mot varandra och bråkar om jobbtider. Likaså kan arbetaren bli uppsagd
närsomhelst. I förläggningen leder detta till att människor inte kan få boende eller ta nästa steg i
livet. Med andra ord står arbetaren med mössan i hand precis som förr i tiden i väntan om att få
jobba för att sätta mat på bordet för sig själv eller för sin familj.
Därför yrkar vi:
att upphäva allmän visstid
Nadjam Malik
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Sedan 2006 har ett antal jobbskatteavdrag genomförts för de som uppbär lön. På senare år har
även skattesänkningar gjorts, och görs, på pension och när detta skrivs har regeringen ett liggande
förslag i budgetpropositionen för 2018 på sänkt skatt på sjukersättning och aktivitetsersättning.
Dock har ingen skattesänkning gjorts, eller föreslagits, på a-kassan eller föräldrapenningen. Olika
skattenivåer för olika inkomstrelaterade ersättningar leder till att information om dessa
ersättningar blir fel då informationen alltid utgår från den inkomstrelaterade bruttolönen.
Informationen idag är att man får 8o% i a-kassa (upp till en månadslön på 25000 kronor) men
man får bara cirka 74% i netto av den inkomsten som ersättningen baseras på. Då
nettoinkomsten är det som är relevant för att veta hur mycket man har att leva på bör alla
beräkningar, och information om dessa, också utgå från densamma. Alltså bör rimligen
information ändras till korrekt procentsats, eller så bör skatter på olika inkomster harmoniseras,
för att undvika att information om olika ersättningar inte för berörda personer bakom ljuset och
att retorik inte döljer sanningen.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokratiska Arbetarepartiet driver att information om arbetslöshetsersättning (akassa), och andra inkomstrelaterade ersättningar, ska spegla den faktiska ersättningen i netto i
förhållande till den tidigare löneinkomsten i netto, med hänsyn till existerande ersättningstak.
att Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress bifaller motionen
att Socialdemokratiska Arbetarepartiets partikongress bifaller motionen
Mathias Wallander och David Lindh
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
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Joakim Sandell
Ordförande

Dagens arbetsmarknad präglas av en ökande andel prekära anställningsformer. Det handlar
framförallt om olika former av visstidsanställningar, så kallade sms-anställningar, korta
timanställningar och tillfälliga vikariat. Den allmänna visstidsanställningsformen är den som
framförallt missbrukas i allt högre grad. De som främst drabbas av dessa osäkra och tillfälliga
anställningar är våra unga, Sveriges framtid. De som vi bör värna om och ge en bra start i
yrkeslivet och på arbetsmarknaden. Det drabbar även de som har kort utbildningsbakgrund och
som har svag förankring på arbetsmarknaden. Grupper som lyfts fram i debatten är förutom unga
även de som är nya i Sverige samt kvinnor i tjänste- och servicesektorn. Den inverkan som
otrygga anställningsvillkor har på människors liv och förmåga att skapa en framtid är förödande.
Det påverkar möjligheten att flytta till eget boende och att bilda familj. Det gör att allt färre har
chans och ekonomiska förutsättningarna att påbörja studier. Det påverkar människors utrymme
att ställa krav på en arbetsmiljö som inte sliter ut deras kroppar i förtid. Det gör det svårare att
anmäla trakasserier och missförhållanden på arbetsplatser. Det påverkar människors
löneutveckling och deras möjlighet att organisera sig fackligt.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna fortsätter arbeta för en arbetsmarknad som stärker och utvecklar trygga
anställningsformer.
att verka för att avveckla allmän visstidsanställning i sin nuvarande form.
att distriktskongressen antar motionen och översänder den till partiets riksdagsgrupp.
Margita Malmros
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Forskningen kring arbetsskador är bristfällig. Framförallt när det gäller arbetsskador hos kvinnor.
Regeringen gav i januari 2016 Ingrid Petersson i uppdrag att se över sjukförsäkringen vid
arbetsskada. Betänkandet från utredningen togs emot den 4 april 2017 av socialminister Annika
Strandhäll. Det har visat sig att skillnaderna mellan män och kvinnor är stor.
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Några av utredningens förslag pekar på behovet av en ny form av ersättning vid arbetsskada,
nämligen rehabiliteringspenning. Det behövs också mer forskning om arbetsskador i främst
kvinnodominerande yrken och hur arbetsmiljön påverkar hälsa och välbefinnande. Det behövs
tydligare besked om hur läkarutlåtanden ska formuleras samt vad som gäller när skadorna är av
psykisk och psykosomatisk karaktär. Arbetsskador som framkallats av smitta ska behandlas som
övriga arbetsskador. Socialstyrelsen bör få i uppdrag att kartlägga kunskapsläget inom
arbetsskadeförsäkringens område. AFA försäkring har presenterat sin tjugonde rapport om
allvarliga arbetsskador med långvarig sjukfrånvaro. Psykiska diagnoser ökar och är den vanligaste
anledningen till långvarig sjukfrånvaro. Framförallt bland kvinnor i kontaktyrken. Trots att
kvinnor står för merparten av sjukskrivningarna är det bara drygt två av tio kvinnor som får sina
arbetsskador godkända mot fyra av tio män. Det är angeläget att varaktighetskriteriet utreds. Ett
stort antal anmälda arbetsskador blir inte ens utredda och prövade av Försäkringskassan eftersom
de inte uppfyller varaktighetskriteriet. En av orsakerna kan vara bristande beslutsunderlag men
den bakomliggande medicinska problematiken gör det svårt att bedöma hur sjukdomsförloppet
framskrider under det närmaste året och åren, till exempel vid utmattningssyndrom.
Konsekvensen för den arbetsskadade blir att den drabbade själv får bära den ekonomiska
förlusten under lång tid, utan att få möjlighet att få skadan prövad.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen verkar för mer jämlika möjligheter för arbetstagare att
få sina skador och sjukdomar klassificerade som arbetsskador.
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen verkar för att arbetsskadeförsäkringen även ska
innefatta psykosociala arbetsmiljörisker samt belastningsskador inom kvinnodominerade yrken.
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen ser hur man kan utreda arbetsskadeförsäkringen för att
uppnå mer jämlika villkor för alla försäkrade oavsett om det är längre eller kortare sjukskrivning.
Att driva processen mot arbetsgivaren är dyrt och svårt och dessutom svårare för kvinnor än
män.
att Partidistriktet i Skåne ställer sig bakom motionen och sänder den vidare till Riksdagsgruppen
Ann-Louise Levau
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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Att införa moms på hyror är något som skulle ha stor betydelse för att få ner hyrorna och öka
byggandet. Frågan om att införa en låg moms på hyran är ingalunda ny. Redan år 2010 fördes den
gemensamt av Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna fram som ett sätt att förändra
skattebalansen mellan upplåtelseformerna då hyresrätten ansågs missgynnad. Momsfrågan är nu
uppe till diskussion i EU och därför är det också hög tid att ta tag i frågan.
I dag får fastighetsägare och förvaltare betala 25 procent moms på de tjänster och det material
som köps in till fastigheten men någon möjlighet till att få lägga till moms på bostadshyran finns
inte. Det innebär inte nödvändigtvis högre hyresnivåer. Tvärtom menar Pär Svanberg,
bostadspolitisk expert på Hyresgästföreningen. Enligt honom både gynnar momsen investeringar
i nybyggnad och ombyggnad samt öppnar upp för generella hyressänkningar.
Därför yrkar vi:
att distriktskongressen i dialog med hyresgästföreningen och övriga berörda parter tar fram
riktlinjer för hur en modell för att momsbelägga hyror kan se ut
att denna modell sedan implementeras
att distriktskongressen antar motionen som sin egen.
Anna Ingers och Åsa Holmqvist
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Mikael Andersson
Ordförande

Ungefär 45 procent av det svenska bostadsbeståndet måste renoveras. Enbart i allmännyttan
väntar ca 300 000 lägenheter på att fräschas upp. Därför behöver också hyreslägenheter ett ROTavdrag. I dag står hyresgästerna för renoveringarna i form av hyreshöjningar. Med ett ROT-stöd
skulle hyreshöjningarna i samband med renovering minska markant. Fler människor skulle få en
möjlighet att kunna bo kvar i sina hem istället för att tvingas flytta efter höga hyreshöjningar.
ROT-stödet skulle samtidigt stimulera Sveriges tillväxt.
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Om ett ROT-avdrag till fastighetsägaren införs för arbetskostnader med max 50 000 kronor per
lägenhet, där 20 000 lägenheter rustas, skulle kostnaden bli en miljard kronor per år. Det är en
liten utgiftspost jämfört med de 13 miljarder som satsas på ROT-avdrag för villa och bostadsrätt.
Det är dessutom pengar som återvänder till statskassan när fler hantverkare får chansen till jobb.
Därför yrkar vi:
att distriktskongressen beslutar i dialog med Hyresgästföreningen och övriga berörda parter att
tar fram en modell för hur ett rot-avdrag system för hyresrätter kan se ut
att denna modell sedan implementeras
att distriktskongressen antar motionen som sin egen
Anna Ingers och Åsa Holmqvist
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Mikael Andersson
Ordförande

Idag är det en bostadsbrist i princip hela landet. Det är både kostsamt och tar tid att producera
nya lägenheter. Vårt förslag är att vi ska införa ett statligt byggbolag där vi anställer människor
som är lokalt förankrade. Detta kommer medföra minskade kostnader för oss som land men
även ett effektivare bostadsbyggande. Samtidigt innebär detta en ökad andel jobb. Bolaget ska
även verka som förebild inom sin bransch vad gäller anställningstrygghet och kvalité på utfört
arbete.
Därför yrkar vi:
att vi inför ett statligt byggbolag
Nadjam Malik
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Vi socialdemokrater har alltid hävdat att en god bostad är en socialrättighet. I partprogrammet
anges bl. a:
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”Lågt bostadsbyggandet driver upp bostadskostnaderna, minskar rörligheten i samhället, ökar
trångboddheten och förhindrar unga människor att skaffa en egen bostad. Vi socialdemokrater
ser bostaden som en social rättighet och bostadspolitiken som en del avvälfärdspolitiken. Därför
anser vi att det är ett samhälleligt ansvar att trygga bostadsförsörjningen. Starka allmännyttiga och
kooperativa företag är nödvändiga för att hålla nere boendekostnaderna och för att motverka
segregation. De boendes inflytande över sin bostad och sitt bostadsområde ska öka.
En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling förutsätter ett framtidsinriktat
stadsbyggande som skapar integrerade, variationsrika och transportsnåla livsmiljöer i våra städer
och tätorter.”
Det är viktigt att bygga för alla människors behov, i olika storlekar, i olika upplåtelseformer etc.
Många hyresbostäder har under senare decennier omvandlats till bostadsrätter samtidigt som en
del borgerligt styrda kommuner har sålt ut sina allmännyttiga bostadsföretag helt. Det utestänger
många människor från bostadsmarknaden. Det bör därför finnas ett krav att varje kommun ska
tillhandahålla ett visst antal hyresbostäder. Helst i ett allmännyttigt bostadsföretag. Det kan ske
antingen genom att resp. kommun äger bostadsföretaget själv eller genom samverkan med
grannkommuner eller på något annat sätt som långsiktigt garanterar att det finns hyresbostäder i
resp. kommun. Ev. bör det göras undantag för de allra minsta kommunerna i glesbygden.
Ett sådant krav på kommunerna är ju i högsta grad rimligt. Det kan ju jämföras med det krav
som ställs på att kommunerna ska ordna skola och äldreomsorg, ta emot flyktingar etc. Det finns
ju ideologiska skäl till att vissa borgerligt styrda kommuner, ofta moderatledda, säljer sina
kommunala bostadsbolag.
Det finns kanske också andra skäl? Sådana som man inte redovisar öppet. Kommuner utan
hyresbostäder utestänger vissa grupper av människor. De som har möjlighet att köpa en villa, ett
radhus eller en bostadsrätt är ofta mer välbeställda och röstar också ofta i högre grad borgerligt.
Genom at utesluta byggandet av hyresbostäder, försöker man medverka till fortsatt borgerligt
styre. En fortsatt sådan politik ökar segregationen och motverkar då också en socialt hållbar
samhällsutveckling.
Därför yrkar vi:
att staten i lag eller på annat sätt reglerar att varje kommun, ev. med vissa undantag,
långsiktigt ska tillgodose att det finns visst antal hyresbostäder tillgängliga
att Partidistriktskongressen antar motionen som sin egen och översänder till den
socialdemokratiska riksdagsgruppen
Gunnar Jönsson, Tord Persson, Per Olsson
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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Sverige står inför en av sina största utmaningar gällande lokalförsörjning inom
utbildningsväsendet. Det krävs både renoveringar och utbyggnation av befintliga förskolor och
skolor, men det finns även ett stort behov av att bygga nytt. Att ha tillgång till ändamålsenliga
lärmiljöer spelar en viktig roll i barns och elevers lärande, vilken vår ökade kunskap från
forskning och beprövad erfarenhet visar.
Skolhuvudmannen har ansvar för att se till att verksamheten utvecklas, så att barn och elever ska
få de bästa förutsättningarna för att utvecklas så långt som möjligt. Att då kunna beställa, men
även utforma och uppföra, en lärmiljö som efterlever barns och elevers rätt till en likvärdig
utbildning av god kvalitet i en trygg miljö ställer höga kunskapskrav på vad det innebär. Staten
har som uppgift att ge stöd där det är relevant till förskolor, skolor och huvudmän.
För att säkerställa barns och elevers tillgång till en god utemiljö fick Boverket uppdrag att ta fram
en vägledning med särskilt fokus på skol- och förskolegårdar (Ge plats för barn och unga, 2015
och BFS 2015:1 – FRI 1). De allmänna råden som finns idag när det gäller utformningen av barns
och ungas utemiljö riktar sig till de som är beslutsfattare, beställare eller yrkesverksam med ansvar
för planering, utformning, förvaltning eller skötsel av den fysiska utemiljön vid förskolor och
grundskolor. Den kan också vara ett stöd för de med ansvar för pedagogiskt eller socialt
utvecklingsarbete för att höja måluppfyllelsen i skola och förskola.
Det vi saknar är dess motsvarighet när det gäller innemiljöns utformning utifrån barns och
elevers möjlighet till lärande. För att uppnå den målsättning vi har i Sverige när det gäller barns
och elevers lika rätt till utbildning samt säkerställa att de får tillgång till en god lärmiljö behövs det
även där finnas rekommendationer och allmänna råd med fokus på innemiljöns utformning
utifrån barns och elevernas möjlighet till lärande. Boverket har fått ytterligare ett nytt uppdrag
(N2017/07419/PBB) att bland annat driva ett kompetenscentrum med fokus på att förbättra
bostäders inomhusmiljö med avseende på hållbarhet, resursanvändning och miljökvalité, vilket än
så länge inte omfattar förskolans och skolans innemiljö. För att utformningen av förskolans och
skolans innemiljö ska säkerställas utifrån barns och elevers möjlighet till lärande behövs
kompetens från forskning, beprövad erfarenhet samt de övriga statliga myndigheterna inom
skolväsendet knytas ihop med Boverkets satsning.
I organisationsöversynen av de statliga myndigheterna inom skolväsendet (Dir. 2017:37) borde
utredningen få ett utvecklat, eller separat, uppdrag att se över hur statens stöd till skolutveckling
gällande innemiljöns utformning (i relation till utemiljön) skulle kunna organiseras och utreda det
formella ansvaret för kunskapsspridning och kunskapsutveckling samt uppföljning och
utvärdering.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna arbetar för att staten ger det stöd som huvudmän till förskolor och skolor
behöver för att kunna utforma förskolan och skolans fysiska lärmiljöer – både inne som ute –
utifrån barns och elevers möjligheter till lärande.
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att Socialdemokraterna arbetar för möjligheten till att utöka Boverkets, eller annan motsvarande
myndighets, ansvar till att omfatta förskolans och skolans utformning av dess fysiska miljö – både
inne som ute. att Socialdemokraterna arbetar för att stimulera ett kompetenscentrum som
fördjupar sig i förskolans och skolans lärmiljöer ur ett holistiskt perspektiv där flera aktörer
samverkar tvärvetenskapligt för att bidra till kunskapsspridning och kunskapsutveckling.
att distriktskongressen antager motionen som sin egen och för den vidare till nästkommande
partikongress
Catrin Tufvesson
Kävlinge Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Catrin Tufvesson
Ordförande

Alla elever ska ha samma chans till likvärdig utbildning! Misstag att kommunalisera skolan och
friskolereformen? Förstatliga skolan på nytt? För att garantera en nationell likvärdighet bör det
tillsättas en utredning med uppdrag att granska vilka effekter som kommunaliseringen och
friskolereformen fört med sig. Förslag bör läggas på ett återförande av huvudmannaskapet över
den kommunala skolan till staten. Ett nytt statligt finansieringssystem för de fristående skolorna
bör även presenteras. Idag ges alla elever inte samma chans till en likvärdig utbildning. Kvaliteten
inom utbildningssystemet skulle förbättras om statens ansvar för skolan skulle öka. Det finns ett
starkt stöd för ett ändrat huvudmannaskap för skolan bland elever, föräldrar och lärare.
Den dåvarande skolministern Göran Persson hävdade inför kommunaliseringen av skolan att
"framtiden ligger i kommunerna". Reformen drevs igenom trots hårt motstånd.
I Göran Perssons bok "Min väg, mina val", skriver han att "Jag är övertygad om att jag
resonerade rätt, även om jag samtidigt insåg varför lärarna gjorde sådant motstånd. Den statliga
kopplingen gav dem en högre status i förhållande till andra kommunanställda. Jag förstod deras
motstånd, men det gamla systemet var dödsdömt." Vi kan nu konstatera att både lärarna och
eleverna har drabbats negativt av det kommunala huvudmannaskapet. Skolan är en offentligt
finansierad verksamhet. Används våra skattemedel verkligen på ett ansvarsfullt sätt i den
kommunala skolan. Den kommunala skolan utvecklas inte. Kommunerna verkar i sin iver att vara
huvudmän ha kommit till insikt om skolans komplexa uppdrag. Kommunerna verkar själva
ifrågasätta sitt huvudmannaskap. Det är med anledning av väl motiverat med en utvärdering.
Jag har försökt att finna fördelar med det kommunala huvudmannaskapet. Jag tvingas tyvärr
konstatera att skolan är mindre likvärdig nu än före kommunaliseringen. Eleverna är de som har
förlorat mest på kommunaliseringen. Den svenska staten behöver ha en tydligare kontroll över
skolan utan att gå via ett flertal "mellanhänder". Lärarnas och skolans uppdrag försköts vid
kommunaliseringen Fokus flyttades från undervisning till betoning på omsorg och fostran.
Tv-serien "Klass 9A" visar på ett tydligt och bra sätt betydelsen av en skola med fokus på
kunskap och där lärarna Har tid och engagemang för varje elev. De skolor som lyckas med sitt
kunskapsuppdrag lyckas även i stor utsträckning med sitt sociala uppdrag. Prioritera
kunskapsuppdraget i skolan.
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Det bör få stor betydelse när ny lärarutbildning, ny skollag, nya läroplaner och kursplaner
utformas. Organisatoriskt har kommunaliseringen tillsammans med friskolereformen fått flera
oönskade konsekvenser. Delar av skolverksamheten i många kommuner har lagts ut på privata
huvudmän av skäl som kan hänföras till ideologi, ointresse och ekonomiska besparingar. Ofta har
det varit en kombination av dem. Det har skett genom entreprenader, avknoppningar eller
regelrätta friskolebildningar. Olika typer av hybridverksamheter förekommer dessutom.
Lärartätheten är på samma nivå i dag som 1993 trots ett omfattande resurstillskott från staten.
Elever med särskilda behov har fått svårare att få stöd. Det har skett en kraftig försämring av
arbetsmiljön för både lärare och elever har kraftigt försämrats. Tillgången på kvalitativ
fortbildning har kraftigt försämrats. Arbetsbelastningen har ökat. Andelen obehöriga lärare som
undervisar i den svenska skolan har ökat mycket sedan kommunaliseringen och friskolereformen.
Det är nu mindre än 50 procent av lärarna som undervisar i grundskolan och gymnasieskolan
som har tillräcklig utbildning i de ämnen och för de årskurser de bedriver undervisning.
Någonting måste göras för att förbättra förutsättningarna för både lärare och elever. Svenska
elever måste garanteras en likvärdig skola av allra högsta kvalitet.
Det måste löna sig för en lärare att vara akademiskt högutbildad. Lärare ska inte jämföras
lönemässigt med kommunala yrkesgrupper med betydligt kortare utbildning. En lärares
utbildning och arbetsuppgifter ska värderas på ett sätt som är relevant för ett akademiskt yrke.
Lärarutbildningen kan inte konkurrera om studenterna med de bästa betygen. Det kommunala
huvudmannaskapet för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning bör vara statens uppgift.
Det finns ingen annan väg att gå för att förbättra likvärdigheten för eleverna och arbetsvillkoren
för lärarna.
Därför yrkar vi:
att det måste löna sig för en lärare att vara akademiskt högutbildad.
att lärare ska inte jämföras lönemässigt med kommunala yrkesgrupper med betydligt kortare
utbildning
att en lärares utbildning och arbetsuppgifter ska värderas på ett sätt som är relevant för ett
akademiskt yrke. Lärarutbildningen kan inte konkurrera om studenterna med de bästa betygen.
att det kommunala huvudmannaskapet för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning bör
vara statens uppgift.
att det finns ingen annan väg att gå för att förbättra likvärdigheten för eleverna och
arbetsvillkoren för lärarna.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

En likvärdig utbildning för alla Misstag att kommunalisera skolan och friskolereformen?
Förstatliga skolan på nytt?
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För att garantera en nationell likvärdighet bör det tillsättas en utredning med uppdrag att granska
vilka effekter som kommunaliseringen och friskolereformen fört med sig. Förslag bör läggas på
ett återförande av huvudmannaskapet över den kommunala skolan till staten. Ett nytt statligt
finansieringssystem för de fristående skolorna bör även presenteras.
Idag ges alla elever inte samma chans till en likvärdig utbildning. Kvaliteten inom
utbildningssystemet skulle förbättras om statens ansvar för skolan skulle öka. Det finns ett starkt
stöd för ett ändrat huvudmannaskap för skolan bland elever, föräldrar och lärare.
Den dåvarande skolministern Göran Persson hävdade inför kommunaliseringen av skolan att
"framtiden ligger i kommunerna". Reformen drevs igenom trots hårt motstånd.
I Göran Perssons bok "Min väg, mina val", skriver han att "Jag är övertygad om att jag
resonerade rätt, även om jag samtidigt insåg varför lärarna gjorde sådant motstånd. Den statliga
kopplingen gav dem en högre status i förhållande till andra kommunanställda. Jag förstod deras
motstånd, men det gamla systemet var dödsdömt."
Vi kan nu konstatera att både lärarna och eleverna har drabbats negativt av det kommunala
huvudmannaskapet. Skolan är en offentligt finansierad verksamhet. Används våra skattemedel
verkligen på ett ansvarsfullt sätt i den kommunala skolan.
Den kommunala skolan utvecklas inte. Kommunerna verkar i sin iver att vara huvudmän ha
kommit till insikt om skolans komplexa uppdrag. Kommunerna verkar själva ifrågasätta sitt
huvudmannaskap. Det är med anledning av väl motiverat med en utvärdering.
Jag har försökt att finna fördelar med det kommunala huvudmannaskapet. Jag tvingas tyvärr
konstatera att skolan är mindre likvärdig nu än före kommunaliseringen. Eleverna är de som har
förlorat mest på kommunaliseringen.
Den svenska staten behöver ha en tydligare kontroll över skolan utan att gå via ett flertal
"mellanhänder". Lärarnas och skolans uppdrag försköts vid kommunaliseringen Fokus flyttades
från undervisning till betoning på omsorg och fostran.
Tv-serien "Klass 9A" visar på ett tydligt och bra sätt betydelsen av en skola med fokus på
kunskap och där lärarna Har tid och engagemang för varje elev.
De skolor som lyckas med sitt kunskapsuppdrag lyckas även i stor utsträckning med sitt sociala
uppdrag. Prioritera kunskapsuppdraget i skolan. Det bör få stor betydelse när ny lärarutbildning,
ny skollag, nya läroplaner och kursplaner utformas.
Organisatoriskt har kommunaliseringen tillsammans med friskolereformen fått flera oönskade
konsekvenser. Delar av skolverksamheten i många kommuner har lagts ut på privata huvudmän
av skäl som kan hänföras till ideologi, ointresse och ekonomiska besparingar. Ofta har det varit
en kombination av dem. Det har skett genom entreprenader, avknoppningar eller regelrätta
friskolebildningar. Olika typer av hybridverksamheter förekommer dessutom.
Lärartätheten är på samma nivå i dag som 1993 trots ett omfattande resurstillskott från staten.
Elever med särskilda behov har fått svårare att få stöd. Det har skett en kraftig försämring av
arbetsmiljön för både lärare och elever har kraftigt försämrats. Tillgången på kvalitativ
fortbildning har kraftigt försämrats. Arbetsbelastningen har ökat.
Andelen obehöriga lärare som undervisar i den svenska skolan har ökat mycket sedan
kommunaliseringen och friskolereformen. Det är nu mindre än 50 procent av lärarna som
undervisar i grundskolan och gymnasieskolan som har tillräcklig utbildning i de ämnen och för de
årskurser de bedriver undervisning.
Någonting måste göras för att förbättra förutsättningarna för både lärare och elever. Svenska
elever måste garanteras en likvärdig skola av allra högsta kvalitet.
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Det måste löna sig för en lärare att vara akademiskt högutbildad. Lärare ska inte jämföras
lönemässigt med kommunala yrkesgrupper med betydligt kortare utbildning. En lärares
utbildning och arbetsuppgifter ska värderas på ett sätt som är relevant för ett akademiskt yrke.
Lärarutbildningen kan inte konkurrera om studenterna med de bästa betygen.
Det kommunala huvudmannaskapet för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning bör vara
statens uppgift. Det finns ingen annan väg att gå för att förbättra
likvärdigheten för eleverna och arbetsvillkoren för lärarna.
Därför yrkar vi:
att det måste löna sig för en lärare att vara akademiskt högutbildad.
att lärare inte ska jämföras lönemässigt med kommunala yrkesgrupper med betydligt kortare
utbildning
att en lärares utbildning och arbetsuppgifter ska värderas på ett sätt som är relevant för ett
akademiskt yrke. Lärarutbildningen kan inte konkurrera om studenterna med de bästa betygen.
att det kommunala huvudmannaskapet för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning bör
vara statens uppgift.
att det finns ingen annan väg att gå för att förbättra likvärdigheten för eleverna och
arbetsvillkoren för lärarna.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Internationella undersökningar, nationella kunskapsutvärderingar och den allmänna opinionen
säger samma sak — den svenska skolan är inte likvärdig! Från att ha varit ett av de likvärdigaste
skolsystemen i västvärlden, med mycket goda kunskapsresultat, har den svenska skolan gjort en
resa neråt i så gott som samtliga relevanta mätningar. Det räcker inte med snabba ytliga reformer
för att vända denna trend. Det är dags att ta tag i ursprungsproblematiken, nämligen ansvaret för
skolan. Decentraliseringen och avregleringen av skolsektorn har misslyckats.
Ett litet land behöver stora kunskaper och endast genom ett tydligt nationellt ansvarstagande kan
detta bli verklighet. Skolan är en nationell angelägenhet. Kommunerna förutsättningar och
engagemang för skolan varierar så mycket att det är till skada för både enskilda individer och
samhället. Att svenska elever får en undervisning av högsta kvalitet - likvärdig över landet, är en
angelägenhet för alla. Därför måste staten ta över ansvaret för de offentliga skolorna från de 290
kommunerna.
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Det handlar om att göra Sverige till en världsledande kunskapsnation. Likvärdighet kräver statlig
styrning och kontroll. Devisen "Låt tusen blommor blomma" fungerar inte i skolans värld om
eleverna ska garanteras likvärdig utbildning av högsta kvalitet. Skillnader i pedagogiska metoder är
en sak, men ekonomiska förutsättningar, läroplaner, kursplaner och andra styrdokument, är
sådant som inte ska skilja skolorna åt. Likvärdiga förutsättningar innebär exempelvis inte lika
mycket pengar till alla skolor, utan pengar efter behov. Detta till skillnad från pengar efter vad en
kommun vill och kan betala. Avregleringens konsekvenser.
Decentraliseringsreformerna från 1990-talet har fått katastrofala konsekvenser för både
likvärdigheten och kvaliteten i den svenska skolan. Kombinationen av privatisering, avreglering
och decentralisering har gjort utbildningssystemet oöverskådligt. De åtgärder som hittills vidtagits
för att återupprätta kvalitet och likvärdighet såsom ny skollag, lärarlegitimation, nya läroplaner,
med mera, är inte tillräckliga. En aktör, staten, behöver ta ett helhetsansvar för skolan. Lika
villkor mellan offentlig och fristående skolor. I dag beviljar staten tillstånd för friskolor att starta,
men skickar räkningen till kommunerna. Kommunerna i sin tur räknar ut vad en friskola ska få
för skolpeng per elev. En friskola som tar emot elever från flera kommuner får olika mycket
pengar beroende på var eleverna kommer ifrån. Detta är inte rimligt. Staten, som beviljar
tillstånd, ska också stå för en likvärdig finansiering av de privata skolorna. Villkoren ska vara lika
för fristående och offentliga skolor. Kunskapsuppdraget ska riktas direkt till lärarna. Lärarna är
den viktigaste faktorn i skolan för att alla elever ska kunna prestera och utvecklas maximalt.
Undervisningsuppdraget måste gå direkt från staten till lärarprofessionen. För de offentligdrivna
skolorna bör staten ansvara även för lärarnas anställning och villkor. Detsamma gäller för skolans
ledning, alltså rektorstjänsten.
Lärarnas status
Läraryrkets status har sjunkit radikalt sedan början av 1990-talet. Lön och villkor har hållits nere
på ett systematiskt vis, både av de privata och kommunala arbetsgivarna. Snarare än att
konkurrera om de bästa lärarna, har arbetsgivarna haft möjlighet att anställa personer utan
lärarutbildning för undervisningen. 25 år av decentralisering ger vid handen att en uppvärdering
av läraryrket svårligen kommer att växa fram i den kommunala organisationen.
Dagens ekonomiska ojämlikhet
Landets 290 kommuner har olika ekonomiska förutsättningar för att bedriva skola. Exempelvis
satsade Lessebo kommun i Småland 35 000 kronor på undervisningen per elev i grundskolan år
2010, medan motsvarande siffra för Arjeplog är 63 700 kronor. Staten är bättre på att fördela
resurserna efter elevernas behov så att alla elever har möjlighet att få en undervisning av hög
kvalitet.
Resursfördelning kräver statliga ramar
Det kommunala huvudmannaskapet med 290 olika skoladministrationer och lika många sätt att
styra skolan har skapat ett expansivt byråkratiskt system. Andelen av skolans totalresurser som
går till undervisning ligger kring 53 procent, vilket gör att Sverige utmärker sig negativt
internationellt när det gäller satsningar på just undervisningen. Samtidigt satsar vi mycket pengar
på skolan, totalt sett. Pengarna tenderar att slukas av andra åtaganden. Med en tydlig statlig
finansiering och resursfördelning är tanken att de ekonomiska resurserna i större utsträckning
prioriteras till det som spelar störst roll för elevernas kunskapsutveckling, det vill säga
undervisning av hög kvalitet.
Lärarnas lön
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Det är genom lärarna som elevernas kunskaper kan höjas. De senaste åren har staten beslutat om
reformer som syftar till att stärka likvärdigheten och höja kvaliteten. Men en viktig beståndsdel
fattas. Satsningen på lärarnas löner. Det är endast genom konkurrenskraftiga löner och attraktiva
villkor som de bästa och mest lämpade studenterna lockas till läraryrket. Det krävs därför en
nationell lönesatsning kombinerad med inrättandet av en nationellt sanktionerade karriärvägar för
lärare.
Ansvarsutkrävande - en offentlig aktör
Det måste bli enklare att utkräva ansvar för skolmisslyckanden. Så som styrningen av skolan
fungerar idag är det alldeles för lätt för kommunerna att skylla på staten och vice versa. De 290
kommunala huvudmännen bör bytas ut till en statlig huvudman. Friskolorna får i detta system
tydligare och mer likvärdiga spelregler, samt att de blir lättare att överskåda då elevpengen
finansieras via staten istället för kommunerna. Hur kan skolan i Sverige bli likvärdig och med
mycket goda kunskapsresultat på nytt? Internationella undersökningar, nationella
kunskapsutvärderingar och den allmänna opinionen säger samma sak — den svenska skolan är
inte likvärdig! Från att ha varit ett av de likvärdigaste skolsystemen i västvärlden, med mycket
goda kunskapsresultat, har den svenska skolan gjort en resa neråt i så gott som samtliga relevanta
mätningar. Det räcker inte med snabba ytliga reformer för att vända denna trend. Det är dags att
ta tag i ursprungsproblematiken, nämligen ansvaret för skolan. Decentraliseringen och
avregleringen av skolsektorn har misslyckats. Ett litet land behöver stora kunskaper och endast
genom ett tydligt nationellt ansvarstagande kan detta bli verklighet.
Därför yrkar vi:
att svenska elever får en undervisning av högsta kvalitet - likvärdig över landet, är en
angelägenhet för alla.
att ekonomiska förutsättningar, läroplaner, kursplaner och andra styrdokument ska inte skilja
skolorna åt.
att likvärdiga förutsättningar innebär exempelvis inte lika mycket pengar till alla skolor, utan
pengar efter behov. till skillnad från pengar efter vad en kommun vill och kan betala.
att en aktör, staten, behöver ta ett helhetsansvar för skolan och ta över ansvaret för de offentliga
skolorna från de 290 kommunerna för att göra Sverige till en världsledande kunskapsnation
att Staten, som beviljar tillstånd för skolor ska också stå för en likvärdig finansiering av de privata
skolorna för villkoren ska vara lika för fristående och offentliga skolor.
att för de offentligdrivna skolorna ska staten ansvara även för lärarnas anställning och villkor,
samt skolans ledning, det vill säga rektorstjänsten.
att en uppvärdering av läraryrket sker genom lön och villkor givna av staten.
att staten är bättre på att fördela resurserna efter elevernas behov så att alla elever har möjlighet
att få en undervisning av hög kvalitet.
att med en tydlig statlig finansiering och resursfördelning ska ekonomiska resurserna i större
utsträckning prioriteras till det som spelar störst roll för elevernas kunskapsutveckling, det vill
säga undervisning av hög kvalitet.
att en nationell lönesatsning kombinerad med inrättandet av en nationellt sanktionerade
karriärvägar för lärare genomförs.
att det måste bli enklare att utkräva ansvar för skolmisslyckanden genom att 290 kommunala
huvudmännen byts ut till en statlig huvudman.
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Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 för hållbar utveckling
och dess 17 globala mål i syfte att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Sverige har
därmed anslutit sig till den globala strategin för en hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att
utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet
och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och
dess naturresurser. Samtidigt som regeringen visar globalt ledarskap i arbetet med FN:s
hållbarhetsagenda, satsar allt färre svenska kommuner på undervisning i hållbar utveckling i
skolan. Trots att det är obligatoriskt sedan 1994. Trots det globala delmålet 4.7. Enligt
regeringens hemsida lyder det globala delmålet 4.7 så här:
Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att
främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara
livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt
medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar
utveckling. Att ovanstående stämmer d.v.s. att allt färre svenska kommuner satsar på
undervisning i hållbar utveckling i skolan visar en rapport från Naturskyddsföreningen.
Rapporten "Hållbar utveckling i skolan - vi måste snabba på" publicerades i november 2017.
2013 gjorde Naturskyddsföreningen rapporten ”Hållbar utveckling – var god och dröj” bland
Sveriges kommuner i syfte att ta fram en kunskapsöversikt över hur kommunerna arbetar med
LHU i skolorna. Resultatet visade på brister hos både staten och kommunerna. Då menade fyra
av tio kommuner i Sverige att de hade utarbetad strategi för hur grundskolorna skulle utveckla
och förbättra arbetet med LHU. Resultatet av uppföljningen är nedslående. Antagandet av de
globala målen 2015 har ännu inte lett till nödvändiga förändringar inom utbildningsväsendet. I
den nya rapporten "Hållbar utveckling i skolan - vi måste snabba på" från 2017 säger sig tre av tio
kommuner ha en strategi för LHU och detta trots nationella krav för undervisningen på området.
Dessutom har staten ännu inte infört några krav på att alla nyutbildade lärare ska ha rätt
kunskaper. I många kommuner har antagandet av de nya globala målen inte fått någon effekt alls
i skolan. Särskilt anmärkningsvärt är att det framstår som slumpartat vilka elever som får en
utbildning som genomsyras av hållbar utveckling skrivs i rapporten. Trots bristerna finns det
också flera positiva exempel på hur kommuner arbetar med LHU. Naturskyddsföreningens
rapport påpekar också att det finns ett uttalat behov av kompetensutvecklande insatser av de
pedagogiska ansatser som levandegör det hållbarhetsrelaterade innehållet i skolan. Rapporten
påminner om att Sverige behöver en folkbildningskampanj om Agenda 2030 med dess mål och
innehåll.
Därför yrkar vi:
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att Socialdemokraterna verkar för att kommunerna utarbetar strategi för främjande av hållbar
utveckling i skolor,
att Socialdemokraterna verkar för folkbildningskampanj om Agenda 2030 med dess mål och
innehåll på riksnivå,
Amila Pasic
Eslövs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Mats Löfström
Ordförande

I Sverige har skolan en läroplan som omfattar alla skolor. Skolan vilar på demokratins grunder.
Alla barn ska ha samma rätt till en bra skolgång oavsett var de är födda, vilka föräldrar de har och
vilken religion de tror eller inte tror på. Människan är en skapande varelse som bygger värde och
mening i gemenskap med andra. Alla människor skall kunna utvecklas efter sina styrkor och
intressen. För att nå dit måste ekonomiska, sociala och kulturella hinder rivas ner. Vi vill skapa
förutsättningar för var och en av oss och vi alla tillsammans att bli framgångsrika. Nyckel till
frigörelse och personlig utveckling heter kunskap och bildning vilket också skapar förutsättning
för en gynnsam ekonomisk utveckling. Detta kräver en likvärdig skola. Barn och ungdomar i
Sveriges skolor ska möta framtidstro och optimism och som en viktig del i det livslånga lärandet
ska skolorna ge eleverna kunskaper, färdigheter, respekt och lust att lära. Fokus ska läggas på de
grundläggande redskap/verktyg eleverna behöver för att klara sig i skolan, i dagens samhälle och
livet som väntar efter skoltiden. Grunden ligger i det livslånga lärandet där alla människor har
tillgång till utbildning genom hela livet – från förskola till högre utbildning. Grundläggande
utbildning ska komma människor till del efter egna förutsättningar och egen förmåga, vara öppen
för alla och bekostas av oss alla gemensamt. Konsekvenserna blir att skolans religiöst motiverade
regelverk gör att elever med annan kulturell barkund inte väljer att gå i denna skola. Barnen som
går där segregeras utifrån föräldrarnas religiösa trosuppfattning. Dels är segrationen något ont i
sig självt. Skolan finansieras igenom skatter och våra gemensamma skattepengar ska inte gå till
stora vinster och religiösa skolor.
Därför yrkar vi:
att Skolan ska vara fri från vinstjakt
att skolan ska vara fri från religiös påverkan
att motionen skickas till Riksdagsgruppen
Jonas Esbjörnsson
Landskrona Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Jenny Tillander
Ordförande
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I mer än 100 år har arbetarrörelsen haft i särklass den största påverkan på människors vardag. De
Svenska Fackföreningarna har hand i hand tillsammans med Socialdemokraterna sett till att vi har
schyssta arbetsvillkor och en välfärd som alla får ta del av.
Tyvärr finns det idag partier med en annan ideologisk agenda där man inte respekterar alla
människors lika värde. Man försöker också måla om vår historia och förlöjliga oss, det är så
viktigt att allt det som vi fått kämpa för genom historien inte glöms bort.
Allt färre ute på arbetsplatserna organiserar sig och liberalismen växer sig starkare.
Detta är ett direkt hot mot Partiet och vår överlevnad. Genom åren har medlemsantalet och
väljarstödet minskat, den Svenska modellen känns mer avlägset, unga som gamla har svårt för att
ta det till sig. Vi måste få våra yngre att redan i skolan, få en ökad förståelse varför Sverige är ett
av de tryggaste och mest generösa länderna i världen, varför kollektivavtal och lön är så viktigt.
Allt vi byggt upp kan med en knapptryckning i riksdagen raseras över en eftermiddag. Inget är
hugget i sten.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna verkar för införandet av Arbetarrörelsens historia, som ett kapitel i
läroplanen.
att Socialdemokraterna verkar för införandet av Den Svenska Modellen, som ett kapitel i
läroplanen.
att Socialdemokraterna verkar för införandet av Partipolitiska Ideologier, som ett kapitel i
läroplanen.
Johan Bendtzen & Rickard Ridwall
Åstorps Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Bitten Mårtensson
Ordförande
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Jag skrev en likvärdig motion till förra kongressen som besvarades med att motionen skulle
beaktas. Jag kan inte se att så skett, jag har undersökt genom telefonsamtal till kvinnoakuterna,
samt till gynekologiska mottagningar på våra Skånskasjukhus och fått till svar att detta ej finns,
personalen känner ej till frågan överhuvudtaget.
Att utsättas för sexuella övergrepp, att utsättas för våldtäkt, är det mest kränkande någon kan bli
utsatt för. Det finns metoder för att stödja personer i denna situation bl a i England och även i
Sverige på Södersjukhuset i Stockholm (http://www.sodersjukhuset.se/Avdelningar-mottagningar/Mottagningar/Akutmottagning-for-valdtagna/).
Syftet med akutmottagningen är att ge det bästa bemötandet, den bästa vård och uppföljning i det
akuta skedet. Därefter erbjuds hjälp att bearbeta våldtäkt/övergrepp genom stödsamtal med tex
sexolog, kurator eller psykolog. På mottagningen utförs också rättsmedicinska utredningar för att
säkra bevis till stöd för efterföljande rättsprocess. I Skåne finns inte en speciell mottagning.
Drabbade personer möter olika professioner, det sker ingen uppföljning i en mycket utsatt
situation. Det förutses att den drabbade skall hantera kontakter på eget initiativ, så sker sällan.
Många skäms och drar sig undan. Förutom stöd med krishantering så ska mottagningens personal
också hjälpa till med poliskontakter och kontakter med socialjour och kvinnojour. De
kvinnor/män som vill kan stanna kvar över natten. Jag förväntar mig att mottagningarna skall ha
en tät samverkan med primärvården, kommunernas sociala jour,
familjefrids/kvinnofridssamordnare. Att jourverksamheter för kvinnor/tjejer/män aktivt deltar
och är en tydlig part i de skånska mottagningarna för personer utsatta för sexuella övergrepp och
våldtäkter. Ofta är förövaren och offren kända av varandra och majoriteten av övergreppen sker i
hemmet. Alltför få uppsöker hjälp och stöd. Mörkertalet i anmälda och därtill ouppklarade
våldtäkter är skrämmande låga. En mottagning enligt min motion bör leda till ett ökat antal
uppklarade fall, vilket leder till ökad psykisk hälsa med ett klart förbättrat liv.
Därför yrkar vi:
att Region Skåne inför mottagningar på de större sjukhusen för kvinnor och män som utsatts för
sexuella övergrepp och våldtäkt
att mottagningen har separata ingångar för kvinnor respektive män
att personerna som utsätts får en kontaktsjuksköterska
att motionen sänds till Skånska Regionfullmäktigegruppen för hantering
Susanne Meijer
Hörby Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Susanne Meijer
Ordförande
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Ortopeder är bra på att operera. Geriatriker är bra på att ta hand om äldre patienter under resten
av sjukhusvistelsen. Inom geriatrisk (läran om åldrandets sjukdomar) ortopedi fokuserar man på
att anpassa operationen efter patientens förutsättningar, eftersom många äldre blir förvirrade och
till och med kan få hjärnskador till följd av omfattande kroppslig stress i samband med ett
höftledsbrott. Patienter med olika sviktsjukdomar och patienter som behöver palliativ (lindrande)
vård, det vill säga vård som ges vid sjukdomar som inte går att bota ska ges lika till alla oavsett var
man bor. Bostadsort avgör hur tryggt och smärtfritt man kan räkna med att lämna det jordiska
livet och dö. Enligt Europarådet behövs fem hospisplatser per 100 000 invånare, vilket
förutsätter att det finns en väl utbyggd och väl fungerande specialiserad palliativ öppenvård.
Lund har 2,7 och Ystad har 6,6 platser i palliativ slutenvård (hospis) för döende patienter. Varken
Lund eller Ystad med omgivande kommuner har specialiserad öppenvård för döende patienter.
Det är inte en godtagbar europeisk standard. Övriga delar av Skåne har fler hospisplatser. En
förklaring till de stora skillnaderna är historisk. De tidigare fem sjukvårdsdistrikten har haft olika
uppfattningar om vad de velat satsa på. Ingen gemensam syn på vården av döende har utvecklats
i Skåne. I palliativ vård och i all geriatrisk vård handlar det om att skapa förutsättningar för god
livskvalitet livet ut. Vi kan inte förhindra att vi alla dör en dag, men vi kan göra så att få livet blir
så bra som möjligt ända fram till den dagen.
Därför yrkar vi:
att den geriatriska vården ska byggas ut,
att geriatrisk vår ska ges lika oavsett bostadsort,
att palliativ vård ska ges lika oavsett bostadsort,
att specialiserad palliativ öppenvården ska byggas ut,
att fler hospisplatser ska inrättas,
att de ska råda samsyn om vården av döende i Skåne och Sverige,
att det ska skapas förutsättningar för god livskvalitet livet ut.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande
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Vår livsstil påverkar vår hälsa. Genom att ge Sveriges befolkning en möjlighet att få koll på sin
livsstil kan de ändra sin livsstil och hålla sig friska. Det gäller att nå människor innan någonting
har hänt. Det handlar om att förebygga sjukdom och ta vara på det friska. Preventiv hälsa!
Vi vet att med en förändrad livsstil minskar riskerna väsentligt att drabbas av till exempel
diabetes, stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. Alla vård-, mödravårds- och barnavårdscentraler i
Region Skåne ska erbjuda sina patienter att delta i en inventering av sin hälsa genom att fylla i en
hälsoenkät om sina levnadsvanor. De som vill kan sedan göra en mer omfattande hälsoprofil och
därefter komma till ett hälsosamtal där även blodtryck och blodsocker kollas. Man får då fram en
hälsoprofil för patienten. I hälsoprofilen kartlägger man rökning, alkohol, kost, motion,
levnadsförhållanden, stress, midja/stussmått och livssyn. Det gör genom att man fyller i
frågeformulär med självinstruerande frågor. När man svarat på frågorna gör man själv en enkel
beräkning. Beräkningarna överförs till en hälsokurva som talar om var man befinner sig på
hälsokurvan. Efter det att patienten lämnat in sin hälsoprofil kontaktas patienten och erbjuds en
tid för ett hälsosamtal tillsammans med en hälsopedagog eller en distriktsköterska.
I hälsosamtalet utgår man från resultatet från den hälsoprofil man själv fyllt i och räknat ut.
Med samtalet som stöd planerar man därefter gemensamt eventuella förändringar när det gäller
levnadsvanor. Personen kan därefter, antingen ta tag i det hela på egen hand efter ett program
som man lägger upp tillsammans, eller så kan han/hon ta hjälp av olika aktiviteter som
vårdcentralen tillhandahåller. Här har man ett batteri av möjligheter till exempel erbjudande om
gåstavar och stegräknare. Man ska få individuell hjälp men man ska även ha grupper för till
exempel rökavvänjning, alkohol relaterade problem eller övervikt. Det är ej bara vårdcentralen
som ska tillhandahålla möjligheter här spelar även kommunen en viktig roll med alla sina
möjligheter i form av till exempel träningsanläggningar. Uppföljning är en viktig del i en
förändrad livsstil. Sex månader efter att man startat upp sitt program ska man bli kontaktad av sin
distriktssköterska eller sin hälsopedagog som frågar hur det har gått. Efter ett år fyller man
återigen i de frågeformulär som det hela inleddes med. När de båda resultaten jämförs får man
fram ett svar som ger besked om man lyckats i sin ambition att ändra sina levnadsvanor.
Det handlar om att stödja en person i sin förändringsprocess mot en hälsosammare livsstil, man
måste klara att locka fram det friska hos alla. Det här är ingen vision utan något som faktiskt görs
på vårdcentralerna på Hisingen i Göteborg. Friska får hjälp att förbli friska. Kroniskt sjuka får
stöd för att bromsa sjukdomen och hantera den med mindre mediciner och mer livskvalitet.
Det är ingen hemlighet att välorganiserat, förebyggande arbete skulle spara stora pengar i den
enorma och växande sjukvårdsapparaten. Här är några exempel på möjliga besparingar inom
sjukvården: Västra Götalandsregionen kunde spara över 150 miljoner per år om alla förebyggde
höftledsbrott lika bra som Lidköping. Psykolog eller kurator på vårdcentral för att hjälpa med
livsproblem hindrar sjukdom. Ett enda samtal med gamla som brutit höften gav halverad vårdtid
på sjukhuset och fyra gånger bättre livskvalitet efteråt. För tjugo år sedan visade professor Cecilia
Björkelund professor allmänmedicin i ett försök i Strömstad att kvinnor i riskzonen för hjärtkärlsjukdom väsentligt förbättrade sina livschanser - efter en kurs för några hundralappar.
De lyckade försök som gjorts har byggt på entusiaster. Vi kan ändå undra varför alla dessa fakta
inte slagit igenom.
Därför yrkar vi:
att Region Skåne ska ta upp preventiv hälsa som en separat budgetpost som i budgeten
att Sjukvårdens finaste uppgift ska vara att hålla folk friska,
att primärvården och Region Skånes sjukvård ska arbeta med preventiv hälsa,
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att alla vård-, mödravårds- och barnavårdscentralerna i Sverige ska erbjuda sina patienter att delta
i en inventering av sin hälsa genom att fylla i en hälsoenkät om sina levnadsvanor,
att alla vård-, mödravårds- och barnavårdscentralerna i Region Skåne ska erbjuda sina patienter
att göra en mer omfattande hälsoprofil,
att alla vård-, mödravårds- och barnavårdscentralerna i Sverige ska erbjuda sina patienter ett
hälsosamtal där man tar fram en hälsoprofil för patienten där man kartlägger rökning, alkohol,
kost, motion, levnadsförhållanden, stress, midja/stussmått och livssyn etc.
att alla vård-, mödravårds- och barnavårdscentralerna i Sverige med hälsosamtalet som stöd ska
planera eventuella förändringar när det gäller levnadsvanor tillsammans med patienterna för at
förebygga sjukdom och ta vara på det friska.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Vi kan undvika mycket mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader om en större
del av resurserna läggs på preventivt arbete. Den psykiska ohälsan hos unga har ökat de senaste
decennierna, en trend som inte följs av våra grannländer. I grundskolan har 7,5 procent av
eleverna utsatts för mobbning det senaste året. Cirka 15 procent av alla elever går ut grundskolan
utan fullständiga betyg. Under 2015 tog 1 554 personer i Sverige sitt liv, de flesta av dem män.
Bland unga ökar självmorden och även hos ungdomsgruppen är det vanligare att killar tar sitt liv.
Tjejers kroppsliga integritet kränks, på festivaler, i hemmet och i skolan. Prislappen på allt detta
lidande är hög. Enbart könsrelaterat våld kostar Sverige 45,5 miljarder kronor årligen. Det är lätt
att tappa hoppet om att lyckas åtgärda alla problem. Men tänk om problemen inte uppstår till att
börja med? Prevention handlar om att förebygga problem innan de inträffar. De som redan är
utsatta ska självklart erbjudas hjälp. Samtidigt kan vi besparas mycket mänskligt lidande och stora
samhällsekonomiska kostnader om en större del av resurserna läggs på preventivt arbete än vad
som görs i dag.En viktig skyddsfaktor för barn och unga är god anknytning till föräldrar och
skola. Insatser för att stötta föräldrar och skolpersonal bör prioriteras. Det finns utvärderade
insatser för att ge lärare verktyg att skapa studiero och forma goda relationer med och mellan
elever. Flera exempel på skolbaserade insatser som till exempel motverkar psykisk ohälsa och
självmordsproblematik tas upp i rapporter från Statens beredning för medicinsk utvärdering.
Socialstyrelsen har utvärderat stödjande insatser för föräldrar, vilka visat goda effekter på relation,
utagerande beteende och konflikter. Det finns insatser med gott forskningsstöd för att förbättra
situationen för barn och unga. Problemet är att dessa inte görs tillgängliga. Flera av de
förebyggande insatser som faktiskt används i dag saknar forskningsstöd. En stor utmaning är att
sprida forskningsbaserade arbetssätt i hela landet, med långsiktig hållbar finansiering. Jag skulle
vilja se att regeringen inrättar ett nationellt preventionscentrum med uppdrag att stötta
kommuner och landsting att införa forskningsbaserade insatser. Ett exempel på hur detta kan
organiseras och genomföras praktiskt finns i Norge.
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Vi medborgare kan göra skillnad genom att höja våra röster för förebyggande och främjande
perspektiv. Först när detta kommer upp på makthavarnas agendor kan vi få ett samhälle där
orättvisor och ohälsa kan förändras på riktigt.
Fakta:
I grundskolan har 7,5 procent av eleverna utsatts för mobbning det senaste året
60 000 barn och unga är utsatta för mobbning. Det motsvarar 1-2 barn i varje klass
60 procent av de pojkar som mobbar andra barn i skolan kommer vara dömda för minst en
kriminell handling innan 24 års ålder
Kälor: Friends och BRÅ
Därför yrkar vi:
att en mycket större del av resurserna ska läggas på preventivt arbete än vad som görs i dag
att insatser med gott forskningsstöd för att förbättra situationen för barn och unga ska göras
tillgängliga
att regeringen inrättar ett nationellt preventionscentrum med uppdrag att stötta kommuner och
landsting att införa forskningsbaserade insatser
att vi kan göra skillnad genom förebyggande och främjande perspektiv
att självkänsla införs som ämne i skolan för att rädda våra ungdomar
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Sjukvårdsorganisationen efter skånevård 2.0 i början av 2010-talet blev misslyckad. Inför förra
valet gick vi till val på att behålla strukturen och låta personalen få arbetsro. Det är
motionsskrivarens uppfattning att någon arbetsro trots detta inte infunnit sig under nuvarande
mandatperiod och inte heller kommer infinna sig så länge nuvarande struktur råder.
Sjukvårdsorganisationen bygger på fem förvaltningar, som är dels områdesbaserade och dels
diagnosinriktade. Det medför att, förutom att en förvaltning blir väldigt stor, så blir den också
geografiskt utspridd. Det ställer vidare stora krav på chefsstrukturen att dels leda personalen som
är utspridd dels att rapportera uppåt i organisationen till beslutsfattande politiker. Båda dessa
faktorer anser motionsskrivaren brister idag och är anledningen till motionen. Flera stora fel i
organisationen kan härledas till Skånevård 2.0, t ex det faktum att man inte får löneförhandla om
man byter tjänst inom Region Skåne. Konsekvensen blir att personalen istället I många fall
lämnar Region Skåne och det är en av anledningarna till såväl läkarbrist som sjuksköterskebrist.
Därför yrkar vi:
att partidistriktet går till val på ny sjukvårdsorganisation i region Skåne
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att partidistriktet verkar för ökad insyn av beslutsfattande politiker och att informationen görs
tillgänglig för dessa.
att partidistriktet verkar för att avvikelserapportering, exitsamtal och ansvarsfall inom Region
Skåne per automatik kommer beslutsfattande politiker till handa.
att partidistriktet verkar för att Region Skåne ser över sin arbetsgivarpolitik med utgångspunkt att
ge tillbaka människovärdet för de som är dess anställda, och inte ett streck i schemat
Per Bengtsson
Lomma Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Lars Carlén
Ordförande

Sjukhusen inom region Skåne är idag oerhört belastade. Diskussionerna handlar idag om det är
rätt patienter som kommer till akutmottagningarna på våra sjukhus eller borde de tas om hand
inom primärvården? Med andra ord, används vården rätt? Den nära och förebyggande vården,
primärvården, ska prioriteras inom hela regionens förvaltningsområde. Det vi ser är att
situationen på akutmottagningarna har försämrats, både för personal och patienter.
Detta väcker följande frågor:
- Räcker primärvårdens budget/resurser till för att minska belastningen på akutmottagningarna
för att nå den kvalité som vi eftersträvar som socialdemokrater?
- Är de ekonomiska resurserna rätt fördelade mellan primärvården och akutvården?
- Är ersättningssystemet optimalt? Får primärvården ersättning för sina insatser och behandlingar
för att kunna säkerställa en god kvalité?
Därför yrkar vi:
att socialdemokraterna i Skåne arbetar för att ersättningssystemet inom Primärvården utreds.
att socialdemokraterna i Skåne arbetar för att tilldelningen av resurserna till Primärvården ökas.
Gunilla Tornqvist
Kävlinge Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Catrin Tufvesson
Ordförande
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Det finns egentligen ingen anledning till att inte behandla samtliga funktionsnedsättningar på
samma sätt. Som det ser ut i samhället i dag finns det vuxna personer i vår närhet som avstår att
uppsöka en optiker för att kontrollera sin syn på grund av att de inte har ekonomiska muskler till
det. Glasögon är ganska dyrt och har blivit en klasskillnad för att kunna se bra, vilket är fel, alla
ska kunna se med hjälp av glasögon oavsett vilken ekonomi personen har.
Man bör behandla samtliga funktionsnedsättningar på likartat sätt oavsett om personen är
hörselskadad eller har nedsatt syn. Hörselskadade personer får bidrag till sina hörapparater och
undersökningar, i dagsläget får vuxna personer som behöver glasögon ingen hjälp alls till detta,
barn får glasögonbidrag från 1/3-2016. Vi pratar mycket om jämställdhet mellan våra olika kön
men har aldrig nämnt jämlikhet mellan olika funktionsnedsättningar vilket jag också tycker borde
nämnas, alla ska ha rätt till samma hjälp oavsett om man ser eller hör dåligt. Nu har vi chans att
verkligen arbeta för ett jämlikt samhälle där samtliga människor ska behandlas lika.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna verkar för att riksdagen fattar beslut om att Ögonen tillhör kroppen och
att glasögon ingår i högkostnadsskyddet.
att Socialdemokraterna verkar för att vuxna synskadade ska få bidrag till synundersökning och
glasögon enligt likartat system som hörselskadade
Håkan Olsson
Bjuvs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Martin Fridehjelm
Ordförande

Ångesten är närvarande i mångas liv. I rulltrappan, i skolan och framförallt hemma i lägenheten.
Hemma är där man sänker garden, andas ut och låter känslorna man hållit inne
komma ut. När man är bland folk gör man allt för att dölja sin psykiska ohälsa.
Det är tabu att prata om. Att kunna berätta om psykisk ohälsa borde vara lika självklart som att
berätta om sin förkylning eller brutna tå. I Sverige är denna sjukdom ett av de vanligaste
hälsoproblemen och bland de mest förekommande orsakerna till sjukskrivning.
Vi har en ny generation som mår sämre än någonsin. Man kan känna en viss förståelse för att
man inte pratar om psykisk ohälsa när omgivningen behandlar en som en utböling och inte tror
på att personen i fråga mår dåligt. Det är den mentaliteten som måste bort, rädslan att prata om
det inre. Psykisk ohälsa måste bli ett accepterat samtalsämne för att fler skall våga öppna upp sig
angående sin ångest och få hjälp.
Därför yrkar vi:
att partiet på lokal och regional och regerings nivå arbetar för att öka informationen om psykisk
ohälsa för att därmed öka förståelsen för de problem som finns.
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Larvis S-förening, Jörn Jönsson
Västras S-förening, Roger Lindskog
Landskrona Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Jenny Tillander
Ordförande

Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. I en ny rapport är det dubbelt så många barn jämfört med
för 10 år sedan. Varför den psykiska ohälsan ökar hos hela gruppen barn och unga är inte utrett,
kanske på grund av vårt höga livstempo och stora krav från vår omgivning, på oss själva och brist
på återhämtning. Hjärnan måste få återhämta sig. Signalerna om psykisk ohälsa måste tas på
största allvar. Vi har många stressforskare i vårt land som skulle kunna ge oss svar på frågorna.
Förebyggande arbete och tillgänglighet till psykologisk behandling måste öka. Bris har konstaterat
att Sverige har misslyckats med att förebygga psykisk ohälsa. Möjlighet till hjälp och stöd varierar
i landet exempelvis kuratorer i skolan och psykologer på vårdcentraler. Politiska åtgärder behövs
både på kort och lång sikt. Så vad kan politiken göra? Mer forskning, kompetensutveckling och
ökade resurser till elevhälsan och barn – och ungdomspsykiatrin kan vara ett första steg. Och det
är bråttom! Ta tillvara de goda exempel som finns i Västra Götaland på 6 vårdcentraler och starta
upp fler projekt i landstingen och kommunerna.
Därför yrkar vi:
att krafttag tas emot den ökande psykiska ohälsan hos barn och ungdom genom forskning,
kompetensutveckling och ökade resurser till elevhälsan, barn och ungdomspsykiatrin och
vårdcentraler.
att distriktskongressen bifaller motionen
att motionen skickas till regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting)
Inger Wennhall
Skurups Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Sylve Qvillberg
Ordförande

Förlossningsvården är ett område där det är tydligt att kvinnors hälsa inte prioriterats. Givetvis
ska ingen kvinna, som ska föda barn, någonsin behöva vara rädd för att inte få plats på sjukhuset
eller att få den vård och det stöd hon behöver under förlossningen. Alla kvinnor förtjänar
likvärdig förlossningsvård, och alla barn som kommer till världen förtjänar lika god start i livet.
Detta måste gälla villkorslöst, för alla landsting och regioner.
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Dessutom är en god förlossningsvård också god ekonomi eftersom det förebygger
förlossningsskador hos både mor och barn, vilket annars kan förorsaka stora sjukvårdskostnader
längre fram.
Därför yrkar vi:
att mer resurser avsätts till förlossningsvården i Skåne, så att varje födande kvinna, och varje barn
som kommer till världen, får likvärdig och säker vård.
att Region Skåne på varje förlossningsavdelning inrättar en tjänst för en koordinator som ska
avlasta barnmorskorna och organisera arbetet i samband med förlossningar.
att Skånes Partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den
socialdemokratiska gruppen i Region Skåne
S-kvinnor i Trelleborg
Trelleborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande

S-kvinnor kämpar för ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter och samma
rättigheter. En av våra viktigaste frågor är jämlik och jämställd vård. På flera områden är vården
fortfarande både ojämlik och ojämställd.
Ett exempel är gynekologiska cellprov. Vi vet att proven skyddar mot livmoderhalscancer och
räddar liv. I Skåne kallas kvinnor i åldern 23–70 år regelbundet till kontroller. I en majoritet av
landstingen i Sverige tas fortfarande en avgift ut för detta, trots att vi vet att många hoppar över
kontrollerna när de kostar pengar. I Skåne betalar alla kvinnor över 30 år 120 kronor för cellprov.
Avgiftsfri mammografi för hela landet är ett krav som S-kvinnor drev i många år.
Vi i S-kvinnor i Trelleborg är oerhört glada att Socialdemokraterna i Skåne och den feministiska
regeringen lyssnade på oss när det gäller mammografi. Dessvärre omfattar den nya lagstiftningen
enbart kvinnor som kallas till screeningprogrammet, d.v.s. kvinnor i åldrarna 40–74 år. Det
stänger ute yngre kvinnor, som är mer drabbade än de flesta vet, men även kvinnor över 74 år.
En femtedel av alla kvinnor som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Risken för bröstcancer är
alltså hög för både äldre och yngre kvinnor.
Därför yrkar vi:
att åldersgränserna ändras vid cellprovtagning så att även kvinnor över 70 år blir kallade och
kollade.
att åldersgränserna ändras vid mammografi så att alla kvinnor från 23 års ålder blir kallade och
kollade.
att cellprovtagning blir avgiftsfri för kvinnor i alla åldrar.
att partidistriktets kongress antar motionen som sin egen och skickar den vidare till den
socialdemokratiska gruppen i regionfullmäktige i Skåne.
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S-kvinnor i Trelleborg
Trelleborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande

Forskning visar att en utbyggd primärvård med god tillgänglighet och kontinuitet kan leda till
lägre sjuklighet hos befolkningen. Det ger även effekter såsom minskad vårdkonsumtion, färre
akutbesök, ökad patientsäkerhet och mindre inläggningar. Detta samtidigt som
kostnadseffektiviteten och kvaliteten i vården vidmakthålls.
En kartläggning som presenterades av Läkarförbundet presenterade resultatet av en kartläggning
gjord under 2013 som visade att det i Skåne saknas cirka 200 allmänläkare. Det faktum att det
redan saknas flera läkare borde tala för att det sker en utökad antagning av studenter till
allmänläkarutbildningen.
Sverige har en hög läkartäthet men primärvården har problem med vakanta tjänster. Värst är det
på landsbygden. I attraktiva områden där det redan finns god tillgång på vård finns det en högre
tillgång på läkare i primärvård. Läkarna beskriver arbetet som Specialist i allmänmedicin som hårt,
stressigt och ofta ensamt. Tiden för mötet med patient är oftast för kort, administrationsbördan
är tung. ”Produktionen” styr och i hög utsträckning får fortbildning stå tillbaka.
”Om vårdcentralernas uppdrag är detsamma år 2017 som i dag (skrivet 2014), måste antalet
specialisttjänstgörande läkare (ST-läkare, alltså de som blir framtidens allmänspecialistläkare) öka
med 50 procent. Om uppdraget skulle utökas så att det i genomsnitt finns en specialist per 1 500
listade patienter, skulle antalet ST-platser behöva fördubblas.” (Skrivet av Utgivet.se)
De närmaste sex åren kommer drygt en fjärdedel av dagens specialister i allmänmedicin att gå i
pension. Många lämnar primärvården av andra anledningar ex. arbetsmiljö, högre lön, bättre
arbetstider, mer utveckling i tjänsten.
Därför yrkar vi:
att öka antalet ST-studieplatser för läkare som vill gå vidare till specialister i allmänmedicin
att bereda plats för praktik på vårdcentraler varvat med studier för legitimerade läkare samt
specialister i allmänmedicin från andra länder än Sverige
Fjälkinges-förenings styrelse
Kristianstads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Dan Berger
Ordförande
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Mycket pengar i sjukvården går till de stora folksjukdomarna som hjärt- och kärlsjukdomar,
diabetes, cancer mm. Sjukdomarna är kända i vården, vårdprogram finns, behandlingar och
läkemedel står till buds och det satsas stora summor på forskning.
I kontrast till dessa folksjukdomar finns sjukdomar och syndrom (ett syndrom är olika
egenskaper och kännetecken som tillsammans visar på en speciell diagnos) som drabbar många
människor, ofta kvinnor, och är okända i stora delar av vården. Som exempel på dessa
sjukdomar/syndrom vill vi lyfta fram:
Ehlers-Danlos syndrom (EDS) är en grupp ärftliga tillstånd som karaktäriseras av att bindväven
har en förändrad struktur, vilket påverkar bl.a. hud, leder, ligament och blodkärl. Många, främst
kvinnor, i Skåne är drabbade och de flesta känner sig missförstådda och osynliggjorda av vården
och i nuläget finns inget vårdprogram antaget eller någon specialisthemvist för syndromet, även
om det nu arbetas för att få fram ett vårdprogram i södra sjukvårdsregionen.
POTS (Postural ortostatisk takykardisyndrom) är en form av dysautonomi, alltså en störning i det
icke viljestyrda nervsystemet. Vid POTS samlas blodet i benen istället och hjärtat försöker
kompensera detta genom att slå fortare och på så sätt få runt mer blod i systemet och förhindra
svimning. Den kraftigt ökade pulsen är syndromets huvudsymtom. Inte sällan slår hjärtat fortare
än 120 slag/min bara genom att man ställer sig upp. POTS drabbar många, 70-80 % yngre
kvinnor och samsjukligheten med EDS är omkring 50 %. Även denna sjukdom är tämligen
okänd i den skånska vården, även om på SUS finns en av landets främsta experter på sjukdomen.
ME/CFS är en sjukdom som ger trötthet som inte går över när du vilar, ger en sjukdomskänsla
som utlöses när du anstränger dig och som kvarstår i mer än 24 timmar, sjukdomen ger problem
med sömnen, ont i halsen, svullnad i lymfkörtlarna, smärta i lederna, svaghet i musklerna,
huvudvärk, magbesvär och svårigheter med koncentrationen (hjärntrötthet) mm. Denna sjukdom
som också drabbar flest kvinnor, har på senare tid blivit omnämnd i media med skrämmande
skildringar av personer som tillbringar sin mesta tid i sängen. Sjukvården kring ME är mycket
ojämnt fördelad i landet, endast Stockholms läns landsting har specialistenheter för ME-patienter.
I Skåne håller ett vårdprogram på att tas fram.
Socialdemokraterna är ett feministiskt parti och ovan sjukdomar/syndrom drabbar mest kvinnor.
Därför finns all anledning att sjukvårdspolitiken i Skåne lyfter fram EDS, POTS och ME som
exempel på sjukdomar som drabbar många människor och ger stort lidande och där kunskapen
(och intresset) i vården för att hjälpa dessa patienter är låg.
Därför yrkar vi:
att partidistriktets kongress beslutar att ge sina sjukvårdspolitiker i Region Skåne och
motsvarande nationellt i uppdrag att kraftigt uppvärdera både vården och forskningen på de stora
men ännu okända sjukdomarna/syndromen EDS, POTS och ME.
Jan Lindelöf och Birgitta Larsson-Lindelöf
Kristianstads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande
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Under den tid som borgerligheten styrde i Region Skåne beslutade man att Folktandvården skulle
drivas i form av ett bolag, beslutet fattades 2013 och Folktandvården övergick till att bli ett
aktiebolag januari 2014. Konsekvenserna är att det politiska inflytandet har minskat;
medborgarnas representanter har betydligt mindre insyn och möjlighet att påverka
Folktandvården idag. Bolagiseringen har också inneburit att de överskott som verksamheten
genererar återgår till Region Skåne och betalar annan verksamhet. Tandvårdsavgifterna går alltså
inte bara till tandvård för den enskilda. Detta innebär att tandvårdsavgifter fungerar som en
regressiv skatt, desto fattigare du är desto större andel av din inkomst betalar du i avgift till
Folktandvården och detta för att delvis finansiera annan verksamhet än den vård du erhåller.
Den skånska folktandvården bör därför istället drivas i förvaltningsform i likhet med sjukvården i
övrigt och tas upp i Skåneprogrammet
Därför yrkar vi:
att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar uppdra åt distriktsstyrelsen att
verka för
att den skånska folktandvården återgår till att drivas i form av en förvaltning samt att frågan tas
upp i Skåneprogrammet
Malmö arbetarekommuns styrelse
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Varje år upptäcks nästan 10 000 fall av bröstcancer, en femtedel av dessa tumörer hos kvinnor
som är 75 år eller äldre. Alla kvinnor från 40 till och med 74 års ålder regelbundet erbjuds att göra
en mammografiundersökning. Därefter upphör kallelserna.
Tidig upptäckt räddar liv. Risken att dö i bröstcancer minskar med upp till 25 procent för de som
deltar i mammografiscreening. Men när kvinnan fyllt 75 slutar kallelserna att komma.
Idag erbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år gratis undersökning med mammografi vartannat år.
Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Trots det upphör
mammografiscreening efter att kvinnor fyllt 74. Det innebär att bröstcancer hos kvinnor över 75
år riskerar att inte upptäckas i tid, vilket påverkar chanserna till en lyckosam behandling.
Åtta av tio kvinnor vill fortsätta gå på mammografi efter att de fyllt 74 år. Det visar en
undersökning som Cancerfonden låtit göra. Men de kallas inte. Det är inte klokt.
Mammografi är ingen lyx fråga utan ett sätt att rädda liv. Det är viktigt att upptäcka tumören
tidigt.
48

Även i den äldre åldersgruppen finns starka bevis för att vi räddar liv med mammografiscreening,
säger Professor Jan Zedenius forskar om cancer och är medicinskt sakkunnig vid Cancerfonden.
Fem svenska landsting, Blekinge, Dalarna och Stockholms län samt i region Kronoberg och
Norrbotten, har valt att helt slopa remisskraven. Där kan äldre kvinnor i stället ringa direkt till
mammografiavdelningen och boka tid för undersökning.
Därför yrkar vi:
att partidistriktet aktivt verkar för:
att kvinnor inom Region Skåne, obligatoriskt efter 74 år fyllda, årligen kallas till
mammografiscreening,
att tar initiativ till att Socialstyrelsen utreder frågan om den övre åldersgränsen,
Vehbo Hot
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Vården ska vara tillgänglig för äldre och ingen ska nekas vård eller medicinsk behandling på
grund av ålder. Det står i lagen att hälso- och sjukvården ska vara "på lika villkor för hela
befolkningen". Men det finns många exempel på åldersdiskriminering när det gäller
läkemedelsbehandling av äldre.
Seniorer med benskörhet får ofta olämpliga läkemedel som ökar risken för fall. Men de får mer
sällan medicin mot benskörhet, vilket de skulle behöva.
Läkare måste ta behandling av benskörhet på större allvar, säger överläkare Annika Kragh
Ekstam. Hon är geriatriker och forskare vid Lunds universitet och har undersökt förskrivningen
av läkemedel som ökar risken för fall i relation till höftfrakturer. I studien ingick drygt 2000
patienter över 60 år.
Resultaten visar att de flesta äldre, 68 procent, hade fått läkemedel som är olämpliga för äldre före
frakturen, som sömnmedel, lugnande och morfin. Efter frakturen fick ännu fler olämpliga
läkemedel.
Ett benbrott är en mycket allvarlig händelse för en äldre människa. Mer än var fjärde, 27 procent,
dör inom ett år efter en höftfraktur, understryker Annika Kragh Ekstam.
Många äldre som bryter något ben är bensköra. Uppskattningsvis är en halv miljon svenskar
drabbade av benskörhet, osteoporos. Idag finns det bra mediciner som bromsar sjukdomen. Men
Kragh Ekstams studie visar att äldre som brutit sig alltför sällan fick läkemedel mot benskörhet
eller efter höftfraktur, vilket skulle minskat lidandet hos de som drabbats.
Därför yrkar vi:
att partidistriktet aktivt verkar för:
att nya och effektiva läkemedel implementeras kontinuerligt i sjukvården för detta,
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att behandling av äldre ges större utrymme inom vården.
Vehbo Hot
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande

Idag omfattar inte tandvård av den allmänna sjukvården. Tänder anses som en privat
angelägenhet efter att man passerat 23 års ålder. Efter det skall du betala dina tandvårdskostnader
även om viss ersättning från Försäkringskassan ges.
Därför yrkar vi:
att tandvård och tandhälsan skall ingå i den allmänna sjukvården med ett tak som
högkostnadsskydd per år och per person!
Eyup Kurtulmus
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Trots att äldre är storkonsumenter av läkemedel saknas tyvärr ofta studier av läkemedels effekter
hos äldre. Många studier görs av tradition på personer mellan 18 och 65 år. Äldre får också oftare
biverkningar av läkemedel än yngre, vilket kan göra dem mindre attraktiva som försökspersoner.
Det gör att man inte vet vilken effekt och vilka biverkningar läkemedlen har hos äldre.
Därför yrkar vi:
att partidistriktet aktivt verkar för att det tillsätts en undersökning om effekten och vilka
biverkningar läkemedlen har hos äldre efter 65 år,
Vehbo Hot
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande
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Under den tid som borgerligheten styrde i Region Skåne beslutade man att Folktandvården skulle
drivas i form av ett bolag, beslutet fattades 2013 och Folktandvården övergick till att bli ett
aktiebolag januari 2014. Konsekvenserna är att det politiska inflytandet har minskat;
medborgarnas representanter har betydligt mindre insyn och möjlighet att påverka
Folktandvården idag. Bristen på insyn och inflytande för folkvalda minskar möjligheten för
politiker att ta ansvar för hur verksamheten faktiskt utformas och kommer medborgarna till del.
Som ett exempel kan nämnas att krav på lönsamhet för varje enskild tandvårdsenhet försämrar
servicen i mindre orter och på omkringliggande landsbygd. Samtidigt finns det samhällsvinster
med en tillgänglighet i hela Skåne och i en förvaltning kan dessa värden vägas mot varandra på ett
bättre sätt. Det är viktigt att se frågan ur brett medborgarperspektiv.
Bolagiseringen har också inneburit att de överskott som verksamheten genererar återgår till
Region Skåne och betalar annan verksamhet. Tandvårdsavgifterna går alltså inte bara till tandvård
för den enskilda. Detta innebär att tandvårdsavgifter fungerar som en regressiv skatt, desto
fattigare du är desto större andel av din inkomst betalar du i avgift till Folktandvården och detta
för att delvis finansiera annan verksamhet än den vård du erhåller.
Även om det under vissa perioder tidigare också ställts avkastningskrav på den
nämnd/förvaltning som ansvarat för tandvården så blev frågan då mer debatterad politiskt vilket
gynnar insyn och demokrati. Det har också framförts att bl. a effektiviteten ökat i och med
bolagiseringen. Om det är så, bör man självklart ta med sig de erfarenheterna även om man väljer
en annan form för att bedriva tandvård i Skåne. Den skånska folktandvården bör därför istället
drivas i förvaltningsform i likhet med sjukvården i övrigt och tas upp som en målsättning i
Skåneprogrammet
Därför yrkar vi:
att den skånska folktandvården återgår till att drivas i form av en förvaltning samt att frågan tas
upp i Skåneprogrammet
Gunnar Jönsson, Inger Ponsler, Tord Persson, Per Olsson
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Trots nya satsningar till Region Skånes sjukvård sedan valet 2014 har alliansens kraftiga
nedskärningar och anställningsstopp fått särskilt sjuksköterskor och undersköterskor att tröttna
på att utlovade arbetsvillkor inte införts.
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Olika schemaavtal som gäller mellan skilda avdelningar och sjukhus medför att personal söker sig
till avdelningar med bättre avtal. Avdelningar som upplevs ha sämre avtal blir utarmade på
värdefulla resurser och kompetens. De blandade dag/natt scheman som påtvingats medarbetarna
har styrt var medarbetare väljer att söka anställning. Hur nattskiften värdesätts enligt
poänglönemodell eller kvotmodell skiljer sig stort mellan avdelningarna. Anställda som tvingas
jobba blandade skift väljer då att arbeta på avdelningar där nattskiften blir mer premierade. En
negativ följdverkning blir att avdelningar inom samma sjukhus blir varandras konkurrenter.
Genom att införa likvärdiga schemaavtal med möjlighet till bättre återhämtning för ofta trötta
medarbetare uppstår rättvisare arbetsförhållanden och bättre arbetsmiljö. Det är ytterst viktigt för
både vårdkvaliteten samt för medarbetarna sinsemellan att befintlig och erfaren personal väljer
stanna kvar på sina arbetsplatser. Genom att erbjuda goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö
lockar vi duktiga medarbetare. Ett steg i den riktningen är att se till att schemaavtal blir rättvisa
utan att för den skull försämra avtal som fungerar väl.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med fackliga representanter och arbetsgivare
tittar på hur förmånligare arbetsvillkor ska kunna inrättas genom att införa ett bättre och mer
rättvist schemaavtal för undersköterskor och sjuksköterskor.
att Partidistriktet ställer sig bakom motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i
Region Skåne
Ann-Louise
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Det har i olika undersöknings och forskningsrapporter de senaste åren, framkommit att det finns
en ökad risk för ohälsa samt ökad risk för sjukdomar som kan relateras till nattarbete/skiftarbete
samt arbete i blandad dag/nattjänstgöring. Bland annat återfinns ökad risk för diabetes, cancer,
hjärt-kärlsjukdomar samt mag-tarmsjukdomar. Blandad dag/nattjänstgöring innebär en
stresspåverkan på kroppen som kan resultera i psykisk ohälsa, ökad trötthet, oregelbundet
sömnmönster, matsmältningsproblem och försämrat hälsotillstånd. Problem med huvudvärk,
ångest och depression är också vanligt förekommande.
I DU-projektets redovisade resultat 2012 från Karolinska institutet/Danderyds sjukhus, framkom
att det fanns en mer än fördubblad risk för dödlighet i hjärt-kärlsjukdom eller cancer efter
långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa bland landstings- och kommunanställda AFA-försäkrade.
I Arbetsmiljölagen kap 2 §1 anges att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till
arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena skall
anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. I mars 2016 började
AFS 2015:4 gälla där det anges i 12 § att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att
motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.
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Arbetsgivaren skulle kunna erbjuda olika anställningsformer där personal själva får välja om de
vill jobba i blandade dag/nattskift eller i renodlad natt - eller dagtjänst vilket skulle generera till
piggare och friskare arbetstagare på sikt samt ge en positiv inverkan på framtida rekrytering.
Det är viktigt att öka kunskapen för att medvetandegöra arbetsmiljöansvaret kring konsekvenser,
samt hur risk för ohälsa förebyggs vid blandad dag/natt schema i hela landet!
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna i Region Skåne möjliggör för sjuksköterskor och undersköterskor att åter
kunna anställas på en renodlad natt eller dagtjänst samt att dem som önskar får behålla sin
blandad dag/natt tjänst.
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen verkar för att det inom landets regioner och landsting
vidtas åtgärder för att öka kunskapen om hur olika schemaläggningsmodeller påverkar hälsan
samt hur hälsorisker bäst förebyggs.
att Socialdemokraterna i Region Skåne ställer sig positiva till ökade forskningsanslag till
arbetsmiljörelaterade frågor såsom bland annat stressrelaterade sjukdomar.
att Partidistriktet i Skåne ställer sig bakom motionen och sänder den vidare till
Socialdemokraterna i Region Skåne samt Riksdagsgruppen.
Ann-Louise Levau
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Trots olika åtgärder och beslut visar år från år att vi inte har en likvärdig sjukvård i Sverige.
Utredningar som visar detta passerar dessvärre utan åtgärder och beslut. Dessutom skiljer sig
avgifter av olika slag sig markant mellan landstingen (regionerna) i vårt land. Det är en politik
som inte är förenlig med socialdemokratisk värdegrund. En större statlig styrning av i varje fall av
specialistsjukvården och taxor är lösningen.
Därför yrkar vi:
att, partidistriktets kongress beslutar verka för kraftfulla statliga styrinstrument i syfte att göra
sjukvården och därtill hörande taxor likvärdig i hela landet.
att, kongressen bifaller motionen, samt översänder den till den Socialdemokratiska
riksdagsgruppen.
Tord Persson, Per Olsson
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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Synpunkter från brukare av ortopedteknisk verksamhet har, på senare tid, framförts om att denna
verksamhet i regionen inte längre upplevs ligga i nivå med den som rådde under tidigare år, utan
har fallit tillbaka. Den bredd och kunskap som fanns i verksamheten tidigare upplevs numer inte
tillgänglig på samma sätt. Detta drabbar framförallt mindre handikappgrupper och de som har
mer speciella problem.
För att vända denna trend bedöms det nu nödvändigt att ändra den ”monopolliknande”
uppbyggnad, som verksamheten fått, till drift i egen regi eller till att flera aktörer, utan
ägarsamband och genom upphandling, får komma in på det skånska ortopedtekniska området.
Detta skulle främja brukarens valmöjlighet. Det bedöms i nuläget svårt att få majoritet till förslag
om drift i egen regi. Vidare är det angeläget att forskning och utveckling på det ortopedtekniska
området åter igen stärks i Region Skåne, genom inrättandet av professur inom ortopedi med
inriktning på området ortopedisk teknik. En sådan professur vid regionens Universitetssjukhus
kan medföra utveckling av samarbete med LTH på detta område.
Dessutom måste brukarnas behov, av bl.a. trygghet, tillgodoses genom att deras synpunkter och
medinflytande, inte minst i utvecklingen av verksamheten, tas till vara på ett bättre sätt, jämfört
med idag, genom återinförande av ett eget brukarråd i Region Skåne för ortopedisk teknik.
Därför yrkar vi:
att fler aktörer ska finnas för utförande av ortopedteknisk verksamhet i Region Skåne genom
upphandlingsförfarande härför,
att en professur ska inrättas inom ortopedin i Region Skåne med inriktning på ortopedteknik,
att ett brukarråd inrättas för den ortopedtekniska verksamheten i Region Skåne, samt
att partidistriktskongressen antar motionen och dess förslag, samt
att Arbetarkommunen antar denna motion som sin egen och översänder den till
partidistriktskongressen 2018
att partidistriktskongressen antar motionen som sin egen och verkar i dess anda
Ak:s pensionärsutskott i Lund
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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Ett alternativ till förslaget från SKL gällande pension till politiker inom kommun och landsting
(OPF-KL) ska ålderspensionsavsättning ske på det arvode politikern erhåller för sitt uppdrag,
vilket även ska omfatta förtroendevalda till Sveriges Riksdag. SKL´s intention är att
ålderspensionsavtalet för förtroendevalda ska efterlikna det avtal som de anställda inom kommun
och landsting omfattas av. Det ska alltså inte vara skillnad på om man är anställd inom kommun
eller utför ett förtroendeuppdrag. En vanlig tjänstepensionsförsäkring kan inte tecknas till förmån
för de förtroendevalda då de inte är anställda. SKL har föreslagit att pensionsavgiften ska tas upp
som en pensionsbehållning (skuld) i balansräkningen och betalas ut direkt till den förtroendevalde
i samband med att denne tar pension. Att hantera OPF-KL som en pensionsbehållning innebär
att ökade kostnader för uppdragsgivaren då denne måste stå för indexering av pensionsavgift och
särskild löneskatt. Indexeringskostnaderna kan övertid bli lika stora eller till och med större än
själva pensionsavsättningen en gång var. I en försäkringslösning behöver uppdragsgivaren ej stå
för indexeringskostnader och får lägre adminstrativa kostnader. En vanlig
tjänstepensionsförsäkring kan inte tecknas till förmån för de förtroendevalda då de inte är
anställda. En lösning är att kostnaden för pensionen tas i samband med intjänandet och skjuts
inte över på kommande generationer. Vi behöver ej bekosta framtida indexeringar av
pensionsförmånen och särskild löneskatt. Vi behöver inte föra register av tidigare förtroendevalda
Bevakning av kommande pensionsutbetalningar, det sköts av försäkringsgivaren. Ingen hantering
av pensionsansökningar. Pensionen betalas ut direkt av försäkringsgivaren. Även
kompensationspremier för förlust av tjänstepension kan försäkras Förtroendevalda kan erbjudas
arvodesväxling
Fördelar för förtroendevalda. Trygg politikerpension ökar chansen för att den förtroendevalda
ska få bra pension. Kan själva påverka placeringen av pensionskapitalet Möjlighet till
marknadsmässig avkastning Kan anpassa återbetalningsskyddet efter sin familjesituation
Får årliga värdebesked, både under aktiv tid och när uppdraget har upphört Kompensation för
förlust av tjänstepension kan försäkras i samma försäkring Möjlighet att arvodesväxla för att
stärka sin framtida ålderspension Förtroendevalda ansöker själva om pension direkt hos
försäkringsbolaget Väljer själv utbetalningstid av pensionen utifrån sina behov Det blir tydligt vad
som årligen sätts av och vad den förtroendevalda kommer att få i ålderspension. De
förtroendevalda informeras om sin pension från försäkringsgivaren genom årliga värdebesked,
samt när det blir möjligt att börja ta ut sin pension. Ansökan om pension sker direkt hos
försäkringsgivaren vilket medför en lättare hantering av pensionerna för er pensionsnämnd som
inte behöver hantera pensionsansökningar. Pension till den förtroendevalda betalas ut direkt från
försäkringsgivaren
Därför yrkar vi:
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att kostnaden för pensionen ska tas i samband med intjänandet och skjuts inte över på
kommande generationer för förtroendevalda politiker i kommun, Landsting och Sveriges Riksdag
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Vi ser idag hur allt fler funktionshindrade får det svårt med att få beviljad assistans, nio av tio får
avslag. Dessutom är den ekonomiska kontrollen av LSS i dag bristfällig. För att komma tillrätta
med avslagen och den ekonomiska kontrollen av LSS, så anser jag att lösningen är att statliga
myndigheter tar över handläggningen av LSS. Detta skulle medföra att kommunerna inte skulle
ha något ansvar för LSS. Det i sin tur skulle ge en mer likvärdig bedömning av behovet av LSS
för den enskilde. Det skulle också medföra att resurserna blir likvärdiga då det inte är beroende
på i vilken kommun den behövande bor i. Enn annan effekt, om staten tar över handläggningen
av LSS, skulle möjliggöra en mer effektiv kontroll av de privata bolagen som finns i sektorn. Med
staten som huvudman tillsammans med intresseorganisationerna så skulle en bättre kvalitet
säkerställas samt att kunna gemensamt utveckla LSS lagstiftningen på ett mer demokratiskt sätt.
Jag vill också att FN konventionen för funktionshindrade till fullo implementeras i svensk lag. På
så sätt så får vi ett tydligare arbetsverktyg för de olika instanser som är berörda av LSS. Dessutom
blir lagen om LSS tydligare om en sådan implementation görs. Allt ovanstående syftar till att
säkerställa att alla funktionshindrade får ett drägligt och fullvärdigare liv och möjliggör att de som
alla andra i samhället kan leva och bo var de vill.
Därför yrkar vi:
att ansvaret för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) övergår i statligt
huvudmannaskap.
att FN konventionen för funktionshindrade inarbetas i Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Dan-Peter Nilsson
Ystads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande
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Välfärdsforskaren Tapio Salonen skrev i Verdandisten 12 oktober 2017 om att ”Vi behöver en
mer kreativ och modern välfärdspolitik”. Han frågade om Sverige är ”på glid tillbaka mot
fattigvården”, då många hamnar utanför de reguljära trygghetssystemen och istället var hänvisade
till försörjningsstöd, s.k. försäkringslösa. Välståndet breder ut sig i breda befolkningslager.
Förutom att de rika blivit ännu rikare har vi också fått allt större inkomstskillnader mellan de
etablerade och oetablerade. Ett ideologiskt skifte när det gäller synen på utsatthet har vidare lett
till urholkade satsningar på att förebygga fattigdom. Det som vi lade ut på välfärd 1980 –
socialtjänst, omsorg, sjukvård, o.likn.- motsvarade då 33 procent av bruttonationalprodukten.
Sedan dess har den andelen sjunkit (bl.a. genom den borgerliga regeringens skattesänkningar).
Det senaste året var den 29 procent. Det betyder att om vi idag skulle ha samma ambitionsnivå
som vi hade 1980, så skulle vi satsa 160 miljarder mer på välfärden. Beloppen i trygghetssystemen
har varit desamma länge, även om barnbidraget mm uppräknats just i senaste budgeten. Genom
begränsningar i trygghetssystemen har många kommit att hamna utanför. Exempelvis saknar var
fjärde öppet arbetslös överhuvudtaget någon arbetslöshetsförsäkring. Vi har i dag ett av Europas
sämsta system för ersättning vid arbetslöshet. Det finns flera exempel och det behövs, som
professor Salonen säger, ”en samlad helhetssyn på välfärden och dess organisering”, vilket alltså
innebär att uppdraget till Margareta Winberg att göra en översyn av socialtjänsten m.u.f.
försörjningsstödet alltså är alldeles för begränsat om man verkligen vill skapa en framtida och till
utvecklingen i samhället avpassad välfärdspolitik.
Därför yrkar vi:
att vi behöver göra en samlad översyn av trygghetssystemen och hur dessa samverkar med andra
välfärdsåtgärder
att denna mening framförs till partistyrelsen och riksdagsgruppen
Bo Widegren
Ystads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande

Vi ser att många som arbetat på obekväma tider inom industrin och vården slitit ut sig efter
många år inte lever speciellt länge efter sin 65-års dag. Många har slitit ut sig i förtid och kan inte
arbeta till sin 65-års dag utan sjukpensioneras med bruten hälsa flera år innan normal
pensionsålder. Vi vill inte att människor ska förbrukas som reservdelar på en maskin och kastas
bort.
Därför yrkar vi:
att kvalifikationstiden för att gå pension inte ska vara högre än 40 år i arbetslivet
Walter Steffert och Else Flink-Andersén
Bjuvs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Martin Fridehjelm
Ordförande
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Öka möjligheterna att få skador och sjukdomar, som har uppkommit på arbetet, jämställt
klassificerade som arbetsskador.
Forskningen kring arbetsskador är bristfällig. Framförallt när det gäller arbetsskador hos kvinnor.
Regeringen gav i januari 2016 Ingrid Petersson i uppdrag att se över sjukförsäkringen vid
arbetsskada. Betänkandet från utredningen togs emot den 4 april 2017 av socialminister Annika
Strandhäll. Det har visat sig att skillnaderna mellan män och kvinnor är stor.
Några av utredningens förslag pekar på behovet av en ny form ersättning vid arbetsskada,
nämligen rehabiliteringspenning. Det behövs också mer forskning om arbetsskador i främst
kvinnodominerande yrken och hur arbetsmiljön påverkar hälsa och välbefinnande. Det behövs
tydligare besked om hur läkarutlåtanden ska formuleras samt vad som gäller när skadorna är av
psykisk och psykosomatisk karaktär. Arbetsskador som framkallats av smitta ska behandlas som
övriga arbetsskador. Socialstyrelsen bör få i uppdrag att kartlägga kunskapsläget inom
arbetsskadeförsäkringens område.
AFA försäkring har presenterat sin tjugonde rapport om allvarliga arbetsskador med långvarig
sjukfrånvaro. Psykiska diagnoser ökar och är den vanligaste anledningen till långvarig
sjukfrånvaro. Framförallt bland kvinnor i kontaktyrken. Trots att kvinnor står för merparten av
sjukskrivningarna är det bara drygt två av tio kvinnor som får sina arbetsskador godkända mot
fyra av tio män.
Det är angeläget att varaktighetskriteriet utreds. Ett stort antal anmälda arbetsskador blir inte ens
utredda och prövade av Försäkringskassan eftersom de inte uppfyller varaktighetskriteriet. En av
orsakerna kan vara bristande beslutsunderlag men den bakomliggande medicinska problematiken
gör det svårt att bedöma hur sjukdomsförloppet framskrider under det närmaste året och åren,
till exempel vid utmattningssyndrom. Konsekvensen för den arbetsskadade blir att den drabbade
själv får bära den ekonomiska förlusten under lång tid, utan att få möjlighet att få skadan prövad.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen verkar för mer jämlika möjligheter för arbetstagare att
få sina skador och sjukdomar klassificerade som arbetsskador.
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen verkar för att arbetsskadeförsäkringen även ska
innefatta psykosociala arbetsmiljörisker samt belastningsskador inom kvinnodominerade yrken.
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen ser hur man kan utreda arbetsskadeförsäkringen för att
uppnå mer jämlika villkor för alla försäkrade oavsett om det är längre eller kortare sjukskrivning.
Att driva processen mot arbetsgivaren är dyrt och svårt och dessutom svårare för kvinnor än
män.
att Partidistriktet i Skåne ställer sig bakom motionen och sänder den vidare till Riksdagsgruppen.
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Anncristin Svensson
Skurups Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Sylve Qvillberg
Ordförande

Dagens pensionssystem ger mycket lite extra pengar i pensionskuvertet till den som jobbat ett
helt liv, jämfört med den som över huvud taget inte arbetat. Detta måste ändras.
För några månader sedan presenterade Folksam statistik som visade att det syns dåligt i
pensionskuvertet att man jobbat många år. Detta gäller framför allt de som haft tämligen låga
inkomster under arbetslivet. Den som överhuvud taget aldrig jobbat och endast får
garantipension och bostadstillägg får ut drygt 12 000 kronor. Pensionären som arbetat hela sitt
yrkesverksamma liv får alltså ut obetydligt mer i månaden jämfört med den som inte jobbat alls.
Det är inte garantipensionerna eller försörjningsstödet som ska sänkas, utan pensionernas nivå
för de som arbetat ett helt yrkesliv som ska höjas.
Därför yrkar vi:
att partidistriktet aktivt verkar för:
att regeringen tillsätter en trepartsutredning med syfte att kopplingen mellan låga inkomster
under arbetslivet och utfallet i pensionskuvertet snarast får en lösning,
Vehbo Hot
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande

Så här skriver Försäkringskassan om beräkning av sjukersättning:
”Hel inkomstrelaterad sjukersättning ger dig 64% av din antagandeinkomst, den inkomst som
Försäkringskassan beräknar att du troligen skulle ha haft om du hade fortsatt att arbeta.”
Så beräknas ersättningen om du har hel sjukersättning. Försäkringskassan utgår ifrån den inkomst
du hade när du beviljades ersättning. Ersättningen uppräknas sedan varje år med hänsyn till
prisbasbeloppet.
Eftersom sjukersättningen är en ersättning för förlorad inkomst bör uppräkningen ske med
hänsyn till inkomstbasbeloppet.
Skillnaden i utveckling framgår av nedanstående:
Prisbasbeloppet fastställdes år 2001 till 36 900 kr och är uppräknat för 2017 till 44 800 kr.
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Inkomstbasbeloppet infördes 2001 och fastställdes då till 37 700 kr, år 2017 är det uppräknat till
61 500kr.
Därför yrkar vi:
att sjukersättningen ska uppräknas enligt inkomstbasbeloppet.
att Partidistriktet antar motionen och skickar den till Riksdagsgruppen för behandling.
Marianne Fyhr
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

“Vi har skapat världens bästa pensionssystem men med den lilla defekten att det ger för små
pensioner. Många människor, som arbetat hela livet, kommer tycka att de har blivit fattiga.”
Orden är Göran Perssons i en intervju i Svenska Dagbladet den 7 maj 2017.
Fakta som belyser detta:
1 Antalet fattigpensionärer i Sverige, personer som lever under EU:s fattigdomsgräns
uppskattades av Eurostat 2016 till 335 000 personer, ungefärligen 15 procent av alla pensionärer.
EU:s fattigdomsgräns anges till 60 procent av landets invånares genomsnittliga disponibla
inkomst. För närvarande är den gränsen i Sverige 11 800 kronor.
2 Mest utsatta är kvinnorna. Var tredje kvinna över 75 år har inkomster under EU:s
fattigdomsgräns. Totalt lever drygt 25 procent av pensionärer över 75 år under EU:s
fattigdomsgräns.
3 Utvecklingen av andelen fattigpensionärer i Sverige har under perioden 2006-2016 varit mycket
negativ för dem som är över 65 år - i motsats till utvecklingen i Europa.
Andel av befolkningen under gränsen för risk för fattigdom enligt EU:s norm, i procent:
2005 2010 2016
EU 27 18,8 15,9 14
Danmark 17,6 17,7 9,1
Finland 18,7 18,3 13,8
Island 9,2 4,9 9,0
Norge 17,9 12,0 8,9
Sverige 10,1 15,5 18,2
4 Regeringen har i sin höstbudget föreslagit sänkt skatt för pensioner upp till 17.000 kr. Och
skillnaden i skatt mellan pension och lön ska vara utraderad år 2020. Men dessa förändringar
kommer inte pensionärerna med de lägsta pensionerna till del. För detta krävs förändringar av
pensionssystemet. Den nu tillsatta pensionsutredningen måste påskynda sitt arbete med
inriktning att de framtida pensionerna ska ge ett disponibelt belopp rejält över EU:s
fattigdomsgräns.
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I höstbudgeten finns ett förslag om att taket för bostadstillägg ska höjas från 5 000 kronor till
5.600. Det är bra men ändå otillräckligt. Taket måste höjas till 7 000 och indexregleras för att
hänga med när hyrorna höjs.
Men vi kan inte bara vänta på denna pensionsutredning. Fattigpensionärerna kan inte vänta. De
har rätt till de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna leva de värdiga liv de förtjänar.
I väntan på en avslutad pensionsutredning krävs tillfälliga pensionshöjningar. Och
pensionsutredningen måste få de tilläggsdirektiv som garanterar detta värdiga liv.
Därför yrkar vi:
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för
att taket för bostadstillägget höjs till 7.000 kronor och indexregleras i enlighet med PRO:s krav
att det socialdemokratiska partiet i väntan på pensionsutredningen arbetar för en stegvis höjning
av pensionerna så att pensionärernas disponibla pensionsinkomst vid slutet av kommande
mandatperiod väsentligt överstiger EU:s fattigdomsgräns;
att pensioner över denna nivå justeras uppåt;
att tilläggsdirektiv ges till pensionsutredningen med inriktning att lägsta disponibla inkomst
väsentligt ska överstiga EU:s fattigdomsgräns; att pensionssystemet utformas med hänsyn till
människors olika möjligheter att arbeta länge; att pensionen indexregleras så att skillnaderna
mellan pension och arbete inte ökar.
att de förslag gällande pensioner som motionen innehåller också ska gälla för dem med
sjukersättning;
att partidistriktet antar motionen och skickar den till riksdagsgruppen.
Klas Andersson, Mats Bogren, Jan Ek, Kim Nilsson, Magnus Norrlin, Lena Trell och Börje
Viberg
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Allt fler människor blir av med sin sjukpenning vilket bland andra LO-TCO Rättsskydd
uppmärksammat i media. Antalet fall LO-TCO driver mot Försäkringskassan har ökat med 260
procent från förra året. Det har också blivit svårare att vinna mot FK i Förvaltningsrätten.
Anledningen antas vara att Förvaltningsrätten kopierat Försäkringskassans beskrivning av
arbetsförmåga. Det har gett Försäkringskassan mandat att fungera som en domstol utan egentligt
stöd i lagen. De sjuka känner sig straffade utan att ha gjort något brottsligt.
(”Försäkringskassan begränsar sin prövning av ett sjukpenningärende till att omfatta enbart
sjukintyg. Annan bevisning tillmäts lågt bevisvärde. Försäkringskassan har begränsat den fria
bevisprövningen som normalt gäller i svensk rättsordning för att effektivisera handläggningen.
Dessutom har Försäkringskassan, utan lagstöd, bestämt vad ett intyg ska innehålla.”
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(Förbundsjurist Tom Aspengren vid LO-TCO rättsskydd)
Försäkringskassan har i uppdrag att med hjälp av våra skatteintäkter ge ekonomiskt stöd när
människor på grund av sjukdom varaktigt förhindras att försörja sig genom arbete. Beslut om
sjukpenning eller sjukersättning måste ske i samråd med den sjukskrivande läkaren, inte enbart
med Försäkringskassans medicinske rådgivare.
Försäkringskassans medicinske rådgivare saknar dessutom ofta specialistkompetens för den
aktuella sjukdomen. Dessutom är FMR enbart en rådgivare som svarar på de frågor FK:s
handläggare väljer att ställa. Beslutet om sjukpenning fattas av FK:s handläggare genom att
framförallt granska om sjukintygen uppfyller FK:s regelverk. Den sjukskrivnes behov och
läkarens bedömning blir sekundära. FK:s regelverk saknar dessutom stöd i lagen.
Det är patientens sjukskrivande läkare och anlitade specialistläkare som bäst känner till patientens
sjukdom och sjukdomshistorik. Därmed kan de bedöma hur lång sjukskrivningstid som behövs
för att tillfrisknande ska ske. Det ska inte vara tillåtet för Försäkringskassans handläggare att
enhälligt bedöma och besluta om sjukpenning till patienter de endast mött på pappret.
Arbetsmiljöproblemet för läkarna har tillika blivit allvarligt vilket de också protesterat mot i flera
debattinlägget i media. Läkare stressas och frustreras av att gång på gång tvingas göra avbrott i
sitt arbete med andra patienter när FK hör av sig om intyg som behöver omformuleras.
Det har blivit ett tidskrävande merjobb för läkarna att flera gånger i veckan behöva ägna sin tid
till att skriva om sjukintyg som i slutändan oftast ändå inte godkänns.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen verkar för att möjliggöra för att ett bättre samarbete
införs mellan Försäkringskassan och den sjukskrivande läkaren.
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen verkar för att Försäkringskassan avskaffar den egna
medicinske rådgivaren och istället möjliggör ett direkt samarbete mellan Försäkringskassans
handläggare och sjukskrivande läkare.
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen verkar för att standardiserade sjukskrivningsformulär
tas fram för att underlätta formulering och tolkning.
att Socialdemokraterna i Partidistriktet i Skåne ställer sig bakom motionen och sänder den vidare
till Riksdagsgruppen
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Ann-Louise Levau
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Den förste november 2016 ändrade Försäkringskassan handläggningen av sjukpenning. Varje
sjukintyg har därefter behandlats som ett nytt sjukskrivningsärende även om det ur läkarens
synpunkt handlat om förlängning av den första sjukskrivningen. Under perioden som FK utreder
den nya ansökan om sjukpenning kan den sjukskrivne tvingas stå utan ersättning, vilket är extra
kännbart om utredningen tar lång tid. Det är inte ovanligt att en sjuk person har sju till åtta
ärenden på gång hos FK, till exempel ansökan, omprövning och överklagan hos
Förvaltningsrätten. Från den förste januari i år skedde emellertid en regeländring i
socialförsäkringen. På Försäkringskassans hemsida står: ”Har du sjukpenning och ansöker om
ytterligare en period kan du från och med årsskiftet få rätt att behålla ersättningen under tiden du
väntar på beslut. Ett ärende om sjukpenning får inte avgöras till din nackdel utan att du först fått
ta del av beslutet och haft chans att yttra dig.”
Regeländringen gör det lättare att få behålla sin sjukpenning under utredningstiden men det är
fortfarande inte självklart
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/forandrad-handlaggning-paverkarutbetalningar-under-utredningstid
http://solrosuppropet.se/2016/10/forsakringskassan-andrar-handlaggningen-av-sjukpenning-fro-m-1-november/
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LcdBCoAgEEDRs7RwGWptop23EDcx6GCSjqJS
10-i1fPG665IbiDhx4yQRzWj017gX4yuSombKaO1BseFVvJ1MKNTJSB9iehcxiBHBITFf33NZCHOi
9CbrxcanoBKkBrSw!!/
https://fastighetsfolket.se/2017/01/18/jans-sjukpenning-drogs-in-jag-vill-ju-jobba/
https://arbetet.se/2017/01/31/vantande-pa-omprovning-for-sjukpenning-har-okat-med-500procent/
Därför yrkar vi:
att FK behandlar förlängd sjukskrivning för vad den är - en förlängning av sjukskrivningen och
inte ett nytt sjukskrivningsärende
att den sjukskrivne inte ska kunna nekas sjukpenning under utredningstiden.
att distriktskongressen med dessa ställningstaganden översänder motionen till partiets
riksdagsgrupp
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Agneta G. Geijer
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Begränsad sjukpenningtid med målet att ge stöd till rehabilitering och återgång till arbete eller
studier är konstruktiv för alla parter. Men den stelbenta tillämpning som idag sker av
tidsgränserna förvärrar istället sjukdomstillståndet hos de sjukskrivna, höjer deras stressnivåer och
möjligheter till tillfrisknande. Att vi kastar ut sjuka personer med gravt nedsatt arbetsförmåga ur
sjukförsäkringen har lett till att många sjukskrivna utvecklat långvariga depressioner, vissa så
allvarliga att risken för självmord har ökat drastiskt. Idag saknas ett steg i rehabiliteringskedjan
inför återgång till den sjukskrivnes ordinarie arbete. FK nekar fortsatt sjukpenning med krav till
den sjukskrivne att säga upp sig och söka ett annat normalt förekommande arbete på
arbetsmarknaden. Detta trots att sjukskrivande läkare, arbetsgivare och fack har lagt upp en
rehabiliteringsplan tillsammans med den sjukskrivne där den sjukskrivande läkaren bedömt
prognosen som god. Rehabiliteringsplanen är grundad på medicinsk och beprövad erfarenhet.
FK bedömningar om att ifall en sjukskriven kan klara deltid i sitt ordinarie arbete kan personen
klara heltid i ett annat lättare arbete känns inte relevanta. Besluten har lett till att t.ex. läkare, lärare
och sjuksköterskor inte kunnat återgå till det yrke de är utbildade för. Vi förlorar därmed viktig
kompetens som behövs i samhället. Försäkringskassan har blivit kraftfullt kritiserad för sina
synpunkter om vad som är ”normalt förekommande arbete” på arbetsmarknaden.
Försäkringskassan tillskriver svårt sjuka personer arbetsförmåga de inte har och det inom arbeten
som inte specificeras eftersom tjänsterna i själva verket inte finns. Om de mot förmodan finns, är
de inte normalt förekommande på arbetsmarknaden. Svårt sjuka får sin sjukpenning indragen
efter att de klassats som arbetsföra utan att få medhåll av arbetsförmedlingen.
Koncist handlar den stora frågan om hur vi ska se på hälsa i samhället framöver och hur pass
värdefull folkhälsan är för oss alla.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen verkar för att man ser över Försäkringskassans
regelverk för att möjliggöra rehabilitering för återgång i första hand till den sjukskrivnes ordinarie
arbete.
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen verkar för att man ser över Försäkringskassans
regelverk för tidsgränserna och gör dem mer flexibla med hänsyn till den sjukskrivnes
sjukdomsprocess och arbetssituation.
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen verkar för att Försäkringskassan inte ska få avbryta
pågående rehabilitering.
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen verkar för att man i samråd med fackliga representanter
samt från Arbetsförmedlingen ser över hur Försäkringskassans kriterier för jobbmatchning
fungerar verklighetsbaserat och relevant.
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att Partidistriktet i Skåne ställer sig bakom motionen och sänder den vidare till Riksdagsgruppen
Ann-Louise Levau
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Regeringen har från den 1 nov 2016 ålagt FK att sänka sjuktalet till 9 sjukdagar per person och år
fram till år 2020. Antalet utförsäkrade från Försäkringskassan efter 180 dagars sjukskrivning har
därigenom eskalerat. Förr låg mest personer med utmattningssyndrom och fibromyalgi i
riskzonen. Idag drabbas även svårt cancersjuka och människor som fått stroke som medfört
kroniska men och funktionsnedsättningar av utförsäkringar från FK.
FK hänvisar den sjuke till den övriga arbetsmarknaden och anmälan hos Arbetsförmedlingen.
Den sjukskrivne förlorar chansen till att återkomma till sin ursprungliga tjänst, även om en
framgångsrik rehabilitering pågår. FK:s motivering är att ifall den sjukskrivne klarar av att jobba
25 % på sin ordinarie arbetsplats kan den sjukskrivne klara av ett heltidsarbete i ett enklare arbete.
Ett arbete som emellertid inte konkret specificeras av FK eller AF.
För samhällets och den enskildes bästa är det viktigt att tillvarata människors kompetens även
under perioder de på grund av sjukdom har nedsatt arbetskapacitet. Att på ett för tidigt stadium
tvinga sjuka människor att byta jobb är inte samhällsekonomiskt försvarbart. Men även motsatt
riktning som att få den sjukskrivne att återgå till ordinarie arbete till varje pris kan få oönskad
effekt om det är arbetsplatsen som är orsak till besvären/sjukdomen. Då blir det istället
oförenligt med ett tillfrisknande och den sjukskrivne bör istället få hjälp med insatser som
möjliggör återgång I arbete på annan arbetsplats.
Varje individ är viktig för samhällsbygget om vi ska fortsätta hålla fast vid vår vision om
gemenskap.
”Min utgångspunkt är att om du blir sjuk av ditt jobb så ska det finnas ett bra stöd för att komma
tillbaka i arbete, säger Annika Strandhäll i en text på regeringskansliets hemsida. Enligt de
uttalanden som går att finna i media från Arbetsförmedlingen har endast enstaka sjuka och
utförsäkrade personer fått nytt arbete. Vi vill att Socialdemokraterna i första hand ska sträva efter
att med hjälp av nödvändiga insatser låta den sjukskrivne få återgå till sitt ordinarie arbete. I sista
hand pröva ett nytt. Med eller utan stöd.
Vi kräver därför att vi inför en lagstadgad förändring av rehabiliteringskedjan hos
Försäkringskassans som leder till att människor i första hand ska kunna återgå till det arbete och
yrke de är utbildade till och har kompetens för. Vi kräver att sjuka människor ska ha rätt till
ekonomisk ersättning från FK så länge de på grund av sjukdom inte är arbetsföra. Vi kräver att
det inte ska vara möjligt att neka sjuka människor sjukpenning under tiden den sjukskrivne följer
en personligt uppgjord rehabiliteringsplan, där behandlande läkare med stöd av arbetsgivare och
fackliga representanter varit inblandade.
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Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen ser över hur rehabiliteringskedjans steg kan förändras
för att ge sjuka, som därav är ej fullt arbetsföra fortsatt ekonomisk ersättning från FK oavsett var
på rehabiliteringskedjan de befinner sig.
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen granskar FK:s verktyg för bedömning av sjukskrivna i
rehabiliteringskedjan för att göra verktygen mer rättvisa, rättssäkra och logiska.
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen verkar för att minska risken för att svårt sjuka med
stora behov av stöd nekas ekonomiskt stöd av FK.
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen verkar för att FK inte ska kunna hänvisa en av läkare
sjukskriven person till normalt förekommande arbete på den vanliga arbetsmarknaden förrän
rehabiliteringsåtgärderna misslyckats och inte utan att ett sådant arbete konkret specificeras med
hjälp av AF.
att Socialdemokraterna Partidistriktet i Skåne ställer sig bakom motionen och sänder den vidare
till riksdagsgruppen
Ann-Louise Levau
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Den 1 jan.2018 kan man på pensionsmyndigheten.se få reda på sin pension för 2018. Den
information man har fått på TV under hösten, skulle man satsa på de som hade lägst
pension. Det visade sig att så inte var fallet. De som hade hög pension tidigare fick
större ökning. Låg pension ökning netto 127 kr. Hög pension ökning netto 494 kr.
Det borde vara omvänt förhållande lägst pension borde ha fått 494 kr netto.
Därför yrkar vi:
Att man vid pensioner för år 2019 ser över så att det blir mer rättvist. Lägst pension borde få
mest.
Lennart Andersson
Svalövs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen
Anders Svärd
Ordförande
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Kraven på att ensamkommande ungdomar som tvingats att fly till Sverige ska ges
uppehållstillstånd ekar över landet. Nationalekonomiska och humanitära skäl förs fram. I
samband med flyktingkrisen 2015 införde regeringen en tillfällig lagstiftning (160430) som
innebär att Sverige hamnade på EU:s miniminivå i migrationspolitiken. Det innebar att tillfälliga
uppehållstillstånd ska vara huvudregeln och reglerna för anhöriginvandring skärptes.
Partistyrelsen motiverade detta med: ”Det är inte möjligt för Sverige att ha en lagstiftning som
väsentligen skiljer sig från övriga länders i EU.” Regeringen har dock ambition att reformera det
gemensamma asylsystemet inom EU. Den tillfälliga lagen ska utvärderas 2018 och därefter ska en
ny lag tas fram till 2019. Allt för ofta möter vi i dagspressen artiklar om hur den tillfälliga
lagstiftningen tillämpas. Tommie Olofsson är överläkare på Rättsmedicinalverket och har
tillsammans med tre andra läkare på verket, uttryckt sina bekymmer över Rättsmedicinalverkets
otillbörliga åldersbedömningar. Vi undertecknare av denna motion vänder oss mot delar av
tillämpningen av denna tillfälliga lagstiftning. Inom juridiken är regeln den att den lagstiftning
som råder när brottet begås är den som ska tillämpas. Att vara flykting är inte brottsligt. Det är
därför så motbjudande att denna utsatta grupp utsätts för retroaktivitet. Detta strider mot vårt
allmänna rättsmedvetande. Det skadar vårt parti när de som ideologiskt är bärare av solidaritet
och humanitet trängs undan eller ut ur vårt parti, samtidigt som dörren öppnas för mer
främlingsfientliga medborgare. Denna ideologiska förskjutning är ett misslyckande. Den politiska
ledningen bär ett avgörande ansvar för vilka åsikter som ska bäras fram utifrån den ideologi som
ska vara framträdande i partiet. Den socialdemokratiska själen är hotad. Enligt lagförslaget som
tog av regeringen 27 november framgår att:
"Dessutom ska kategorin övriga skyddsbehövande tas bort helt och uppehållstillstånd av
ömmande omständigheter ges ännu mer sällan än idag"
Vi ställer oss kritiska till detta eftersom det i varje kategori alltid kommer att finnas individer
/familjer som har rätt till asyl /skydd p.g.a. ömmade omständigheter och övriga skyddsbehov.
Därför yrkar vi:
att den tillfälliga lagstiftningen gällande ensamkommande barn upphör helt och inte permanentas.
att kategorin övriga skyddsbehövande inte ska tas bort ur lagstiftningen och att uppehållstillstånd
pga. ömmande skäl även fortsättningsvis används på samma sätt som idag.
att det förslag till lagstiftning som togs av regeringen 20171127 medför att utvisningar blir
inställda i väntan på den nya lagen.
att Staten tar ansvar för den nya lagstiftningen och höjer det särskilda, ytterst begränsade,
statsbidraget för de ensamkommande ungdomar som fyllt eller skrivs upp till en ålder av 18 år
eller högre.
att distriktskongressen bifaller motionen i sin helhet och skickar den vidare till partikongressen.
Kurt Westlund, Cecilia Magnusson-Svärd, Kenny Fransson och Shukrije Pllashniku
Ystads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande
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Under 2015 kom 165 000 flyktingar till Sverige. 35 000 av dem registrerades vid ankomsten som
ensamkommande barn. De fick familjehem eller hvb-hem, skolgång, sociala aktiviteter och allt
som ett svenskt barn skulle fått. Enligt då gällande lag skulle de få denna omsorg tills de fyllde 21
år. De skulle också få ta hit sina familjer.
2016 kom en ny tillfällig lag som försämrade möjligheterna att få stanna och få ta hit sin familj
De som enligt Migrationsverket fyllt 18 år får inte längre bo kvar i kommunerna utan hänvisas till
Migrationsverkets vuxenboenden. De förlorar sina kompisar, sina vuxenkontakter, sin skola. De
som kommit in på gymnasiet kan inte börja, de kan inte få uppehållstillstånd enligt
gymnasielagen. Ensamma i ny omgivning ska de invänta sina avslag.
Många väljer då att stanna kvar på den ort där de gått i skola. Några få har hittat frivilliga
familjehem, eller kan flyttar runt mellan kompisar. Övriga bor på gatan.
De som fått alla sina avslag har ingen rätt till socialbidrag eller arbetstillstånd. Om ambassaden
nekar dem resehandlingar blir de boende på gatan. Många väljer också att försöka gömma sig i
Sverige.
De som flyttar till Migrationsverkets vuxenboenden riskerar att hamna i en miljö med
drogmissbruk, utan sysselsättning, utan skola, utan vuxenkontakter.
Det är i vårt lokalsamhälle vi kommer att märka av detta. Hemlösa ungdomar som hänger runt,
som blir drogmissbrukare och kriminella och i utanförskap. Kanske drar de med sig andra
ungdomar. Otryggheten ökar för oss alla.
Regeringen har nu tillsammans med miljöpartiet lagt ett preliminärt förslag till ny gymnasielag.
Den välkomnas men för att lagen verkligen ska ge många ensamkommande en ny chans behöver
lagen kompletteras med:
• att väntetiden 15 månader räknas från den dag då den asylsökande anlände till Sverige tills dess
att Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft, dvs. tills Migrationsöverdomstolen fattat beslut.
• att lagen gäller oavsett om den ensamkommande var under eller över 18 år vid beskedet om
avslag.
• att de som kom innan den tillfälliga lagen trädde i kraft, dvs. före 20 juli 2016, ska omfattas av
den nya gymnasielagen.
• att utvisningarna av ensamkommande ungdomar stoppas omedelbart för att de som kan
komma att omfattas av lagen ska finnas kvar i Sverige när den börjar gälla och att inga utvisningar
sker innan lagen har prövats i verkligheten.
• att de unga ska kunna bo kvar på den ort där de gått i skola om de så önskar.
• att ”övriga skyddsbehövande” och ”synnerligen (eller särskilt) ömmande omständigheter”
återinförs i den tillfälliga lagen från 2016.
Därför yrkar vi:
att ovanstående punkter förs in i förslaget till den nya gymnasielagen
att distriktskongressen bifaller förslaget
att motionen skickas till regeringen och riksdagens S- ledamöter
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Inger Wennhall
Skurups Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Sylve Qvillberg
Ordförande

Finansministern och civilministern har i Dagens Nyheter uttalat sin syn på migrationspolitiken.
Finansministern uttrycker att asylsökande bör söka sig till andra länder än Sverige och
civilministern som har egen erfarenhet av ett utvisningsbeslut och varit gömd att det är bättre att
åka hem vid utvisning än att bli ”gömd”. Hade det inte varit bättre att få stanna som
civilministern fick när lagen senare ändrades?
Vilket land har Sverige blivit och vilken ideologi följer vårt parti idag? Följer man
barnkonventionen? Visst ska vi ha ordning och reda, följa lagar och regler men undantag måste
kunna finnas när enskilda människor kommer i kläm och riskerar att hamna i en ohållbar
situation. Tre små romska barn kom till Sverige från Bosnien för tre år sedan med sin
tonårsmamma som inte kunde ta hand om sina barn. Barnen blev placerade i olika familjer, har
lärt sig svenska och har nu sin trygghet i de nya hemmen i Sverige. De har rotat sig kan ingen
bosniska och kan inte kommunicera med sin mamma De har inga asylskäl men riskerar nu att
komma till ett barnhem i Bosnien. Enligt Migrationsverket strider inte en utvisning mot barnens
bästa trots att barnen och mamman utsatts för våld av den biologiska fadern och nekats hjälp av
bosniska myndigheter! I tidigare lag fanns inskrivet ”övriga skyddsbehövande” och ”synnerligen
(eller särskilt) ömmande omständigheter”. Dessa undantagsbestämmelser i utlänningslagen borde
ha varit en möjlighet för familjen att få stanna. Att tillmäta dessa undantagsbestämmelser en
större tyngd och få en högre status hade kunnat innebära att denna familj och övriga i liknande
situationer hade fått stanna.
Därför yrkar vi:
att skrivningarna om ”övriga skyddsbehövande” och ”synnerliga eller särskilt ömmande
omständigheter” återinförs, får större tyngd och högre status
att distriktskongressen bifaller motionen
att motionen skickas till regeringen och s- ledamöter i riksdagen
Inger Wennhall
Skurups Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Sylve Qvillberg
Ordförande
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Ensamkommande barn är unga som kommer till Sverige utan familj. De har olika åldrar när de
kommer, har varit utsatta för många trauman, bär på ett extra tungt bagage och vill inget hellre än
skapa sig en bra framtid helst återförenas med sin familj men de behöver vuxet stöd och trygghet
precis som våra egna barn.
Vi släpper inte våra egna barn på grund av att de blir myndiga, de är inte mogna för att klara sig
helt på egen hand, de bor ofta länge hemma. I Sverige blir de ensamkommande ofta trakasserade
inte trodda, en vag berättelse står det ofta i domsluten från Migrationsdomstolen eller från
Migrationsverket. De ska bevisa sin identitet och sin ålder. I deras hemländer har inte
födelsedagar någon större betydelse och folkbokföring som i Sverige finns oftast inte.
Av egen erfarenhet vet jag att åldersbestämning genom tanderuption inte är en tillförlitlig metod
och att det kan vara stora skillnader mellan svenska barn som vi vet åldern på och barn från
Afrika. Den metod man nu använder för åldersbedömning av ensamkommande barn är omstridd
och inte tillförlitlig enligt både utländska och svenska forskare. Metoden används inte i andra
länder och forskare som studerat knäledsmetoden har underkänt den. Att metoden ändå används
är i högsta grad rättsosäkert och kan betyda liv eller död för den ensamkommande och kostar
väldigt mycket pengar för samhället, pengar som istället kunnat användas till att få fram
tillförlitliga metoder. Regeringen borde således se till att få fram tillförlitliga metoder och inte
godtyckligt skriva upp åldern på barn utifrån en osäker metod. Det är också viktigt att
sammanväga uttalande från gode män, familjehem/hvb- hem, legitimerad personal, skolan med
flera och inte minst lyssna på barnet självt.
Därför yrkar vi:
att metoden för åldersbestämning inte används så länge den inte är tillförlitlig
att större vikt läggs vid uttalanden från den ensamkommande och dennes närmaste omgivning
att distriktskongressen bifaller motionen
att motionen skickas till regeringen och S- riksdagsledamöterna
Inger Wennhall
Skurups Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Sylve Qvillberg
Ordförande
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Personal med kunskap i teckenspråk för äldre döva personer
Enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen har samhället det yttersta ansvaret för att
de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. En grupp som försummats är
äldre döva personer som är beroende av teckenspråk som kommunikationsmedel.
Döva har teckenspråk som främsta kommunikationsspråk. Teckenspråk används på samma sätt
som hörande använder talspråk. År 1981 erkände Riksdagen teckenspråket i Sverige som eget
språk. Idag finns i Sverige bara ett par äldreboenden där det finns personal som kan teckenspråk.
Det innebär att många döva personer blir isolerade när de inte kan kommunicera med personal
och boende därför att det fattas någon i deras närhet som behärskar teckenspråk. Äldre döva
berövas därmed sin identitet och riskerar att drabbas av depression och ångest när
kommunikationen brister. Också i hemtjänsten uppstår problem om det inte finns tillgång till
någon som behärskar teckenspråk. Kunskapsbristen vad gäller äldre döva personers behov är stor
inom kommunerna, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Kommunerna bör kartlägga vilka
äldre i resp. kommun som är i behov av tillgång till personal som kan teckenspråk. Kommunerna
bör också se till att äldreomsorgens personal har den kunskap som behövs för att tillgodose äldre
döva personers olika behov. En teckenspråkig miljö är avgörande för deras livskvalitet och aktiva
deltagande i det sociala livet.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna verkar för döva personers behov att teckenspråkig personal i
äldreomsorgen tillgodoses.
att socialdemokraterna initierar utredningar inom kommunal och regional verksamhet i syfte att
kartlägga behov och kunskaper om äldre döva och språk.
att socialdemokraterna initierar utredningar i kommunal och regional verksamhet i syfte att
vidareutbilda personal med fokus på teckenspråk och äldre dövas kultur och identitet.
Christer Eklund
Kävlinge Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Catrin Tufvesson
Ordförande

Föräldrar behöver bättre information om näringslära och hälsosam kost för sina barn.
Det behövs kraftfulla insatser för att bryta utvecklingen.
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Åtta av tio föräldrar anser att ungas ökande konsumtion av sötsaker beror på att dagens föräldrar
i alltför hög utsträckning låter barnen själva bestämma vad de ska äta och dricka. En lika stor
majoritet av föräldrarna vill förbjuda läsk och godis i skolan. Många öräldrar frånsäger sig alltså
sin auktoritet som vuxna.
Sjuksköterskor, läkare och tandläkare är allvarligt oroade över våra barns framtid. Det bör alla
vara. De ser i sina yrkesprofessioner i de dagliga mötena med barn vad vår moderna livsstil har
åstadkommit. Felaktig kost och för lite motion är bakgrundsfaktorer till de senaste 20-30 årens
kraftiga ökning av övervikt bland barn, med allvarliga sjukdomar som diabetes, hjärt- och
kärlsjukdomar som följd. Fler barn med karies och en ökande andel barn med frätskador på
tänderna av läsk och andra sura drycker är en annan följdverkan.
Nio av tio föräldrar anser att mat och dryck har stor eller mycket stor betydelse för barnets
nuvarande och framtida hälsa. Föräldrarna tror att följderna av en felaktig kost framför allt kan
bli övervikt och diabetes, men även skador på tänderna, hjärt- och lungsjukdomar och mobbning.
Var tredje förälder till barn i åldern 11-15 år är inte nöjd med den kost barnet får i skolan eller på
fritids. Drygt varannan av föräldrarna i denna grupp har vid något tillfälle aktivt försökt påverka
barnets miljö; en lika stor andel anser att de inte kan påverka sitt barns kostvanor tillräckligt.
Drygt 80 procent av samtliga föräldrar vill ha mer information om näringslära och hälsosam mat.
Knappt hälften av föräldrarna söker aktivt information och kunskap om vad barnet bör äta och
dricka för att ha en god hälsa. De påverkas av ett brett spektrum informationsgivare från familj,
vänner och bekanta till förskola, skola, myndigheter och massmedier. Störst påverkan har
information från myndigheter och från barnavårdscentralen, BVC, uppger föräldrarna - 49
procent respektive 42 procent säger sig påverkas starkt av dessa. Påverkan från dagstidningar,
radio/tv är mindre - 18 procent uppger att de påverkas i hög utsträckning av dagstidningar och
27 procent av radio/tv.
Önskemålen om mer information om näringslära och hälsosam mat i kombination med
upplevelsen av att inte kunna påverka tillräckligt kan vara ett utryck för att föräldrarna inte riktigt
vet hur de ska handskas med den mängd information, med ibland motsägelsefulla budskap, som
de i dag påverkas av.
De som deltagit i undersökningen anser att dagens föräldrar i alltför hög utsträckning låter barnen
själva bestämma vad de ska äta och dricka. Att barnen får bestämma mer anser hälften av
föräldrarna har stor eller mycket stor betydelse för den ökade konsumtionen av sött, och tre av
tio föräldrar anser att det har ganska stor betydelse. Benägenheten att frånsäga sig sin auktoritet
som vuxen har också tidigare framskymtat i Tandläkarförbundets kartläggningar av läsk- och
godisförsäljningen i våra skolor, där eleverna, med hänvisning till elevdemokratin, fått bestämma
över sortimentet i skolkafeterian.
Undersökning visar även att det är vanligt att barnen själva får bestämma över sina fickpengar.
Bland de barn, drygt 60 procent, som har egna fickpengar har bara tre av tio regler för hur
mycket pengar de får använda till läsk, godis och andra sötsaker.
En majoritet av föräldrarna oroar sig samtidigt över den ökade konsumtionen av onyttiga
livsmedel. De anser att barn i dag konsumerar mer läsk, godis och sötsaker än när de själva var
barn. Den främsta orsaken till förändringen anser de är livsstilsförändringar. Andra orsaker
föräldrarna nämner är att tidsbrist gör det lättare att ge efter för barnens tjat, att barnen i dag får
bestämma mer själva, bättre ekonomi samt påverkan från marknadsföring och reklam.
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I de flesta familjer äter barnen vanligtvis kvällsmålet tillsammans med någon vuxen i familjen.
Däremot är det inte lika vanligt att man äter frukost tillsammans. I en av tio familjer äter man
aldrig eller sällan frukost tillsammans och i tre av tio familjer äter barnet frukost tillsammans med
någon vuxen högst några gånger per vecka. En hälsosam frukost är en viktig grundplåt för hur
barnet mår och presterar i skolan. Försöksverksamhet med frukost i skolan har givit mycket goda
resultat, enligt vår erfarenhet.
Om vi jämför kost och fysisk aktivitet. Vad tycker föräldrarna är viktigast? En uttalad uppfattning
är att de är lika viktiga för barnens hälsa. De föräldrar som anser att barnen i dag rör sig för lite
anger bland annat för mycket inomhusaktiviteter vid tv och dator, föräldrars tidsbrist och för lite
gymnastik i skolan som orsaker.
Ju högre utbildning föräldrarna har, desto högre betydelse tillmäts kosten och fysisk aktivitet.
Högutbildade söker också mer information och försöker påverka mer aktivt än de med kortare
utbildning.
Forskare i Stockholm och Göteborg ser nu en liten tendens att fetmaepidemin kan ha bromsats.
Men fortfarande är dubbelt så många barn överviktiga och feta jämfört med för 20 år sedan och
skillnaderna ser ut att öka mellan olika socioekonomiska grupper.
Därför yrkar vi:
att initiativ tas till samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog mellan olika yrkeskategorier som
arbetar med barns kost och hälsa
att erfarenheter om metoder och verktyg ska spridas för att förebygga ohälsa och främja en god
hälsa bland barn
att det ska initieras en bred och samordnad information om hälsosam kost och fysisk aktivitet till
föräldrar, förskollärare, lärare och andra som arbetar nära barnen
att genomföra åtgärder för att barnen ska få en hälsosam och näringsriktig kost i förskola och
skola
att genomföra åtgärder för att få bort läsk och godis från skolan, sötade drycker och mellanmål
från förskolan
att eleverna ska få daglig fysisk aktivitet i skolan
att marknadsföringen till barn om onyttig kost regleras
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Eget bruk och innehav av droger ska inte längre straffas med böter eller fängelse. Ansvaret för
drogproblematiken ska flyttas från rättsväsendet till sjukvården samt att narkotikapolitiken ska
vila på en vetenskaplig grund.
73

Ingen människa ska behöva dö i en överdos.
”Det är meningslöst att människor som har omfattande problem med droger – som varken har
arbete, bostad eller en ordnad ekonomi – straffas med böter. Det är även meningslöst att
ungdomar som befinner sig i en svår situation och grips med narkotika ska få en prick i
brottsregistret och svårigheter med att skaffa jobb och en utbildning.
Portugal är ett gott exempel på vad man kan åstadkomma om man flyttar resurser från
rättsväsende till sjukvård och förebyggande insatser, där bruk och innehav av alla droger
avkriminaliserades 2001.
En avkriminalisering innebär, till skillnad från en legalisering, att droger fortfarande är olagliga,
men att den som använder dem eller innehar en mindre mängd för eget bruk inte begår ett brott
och därmed kan bemötas med andra insatser än straff.
Om ingen ska dö i en överdos så är det inte straff som hjälper, utan vi behöver behandling och
uppföljning och då kan vi inspireras av länder som Portugal som lyckats mycket bättre än oss.
Antalet människor som dör av droger i Sverige har mer än tredubblats på bara tio år. Dödstalen
är fortsatt de näst högsta i hela EU, enligt en ny rapport från EU:s narkotikabyrå. Rapporten
publiceras av EU:s narkotikabyrå EMCDDA och baseras på statistik från medlemsländerna för år
2014. Sverige rapporterade då in 609 dödfall som kan relateras till narkotika. 2004 var siffran 188.
Dödstalen har alltså mer än tredubblats på ett decennium.
Den genomsnittliga dödligheten på grund av överdoser i hela EU år 2014 uppskattas till drygt 18
dödsfall per miljoner invånare. För Sverige är motsvarande siffra 93 dödsfall per miljon invånare,
följt av Irland med 73 dödsfall. Bara Estland är värre, med 113 inrapporterade dödsfall per miljon
invånare.
Enligt Socialstyrelsen kan Sveriges höga dödstal vara ett tecken på att det problematiska
missbruket är stort, men det kan också bero på hur statistikinsamlingen görs. Det kan vara svårt
att dra gränsen mellan vad som är en överdos och ett självmord bland personer som inte tidigare
missbrukat narkotika.
Metoderna att spåra droger vid oklara dödfall har också blivit allt bättre, vilket är en betydande
förklaring till de senaste årens kraftiga ökning av dödstalen, menar myndigheten i en nyligen
publicerad rapport.
Det behövs en ny lagstiftning som möjliggör fler sprututbyten i landet. Det göra att samhället får
bättre kontakt med människor som lever i tungt missbruk och hjälpa dem till vård och
behandling, säger Wikström.
En av de viktigaste åtgärderna som EU:s narkotikabyrå lyfter fram som ett sätt att minska
överdosdödligheten är utdelning av nässprayet naloxon, som häver en överdos av heroin eller
smärtstillande läkemedel, till missbrukare och deras anhöriga.
Beroendekliniker i Skåne och i Stockholm vill dela ut nässprayen, som är ofarlig att inhalera, men
måste först få detta godkänt av Läkemedelsverket. Och något nationellt naloxonprogram är inte
aktuellt enligt tidigare fokhälsoministern Gabriel Wiktström , trots att sådana finns redan i åtta
andra EU-länder.
Vi har passerat den punkt vi kan närma oss problemet med ideologi och moral. Vi måste se vad
som fungerar och vara villiga att prova nya saker som det är styrkt vetenskapligt fungerar.
Bland annat bör göras ett försök i Sverige med så kallad heroinförskrivning för den grupp som
inte svarat på traditionell behandling, till exempel med subutex- eller metadon, vid
opioidberoende.
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Personer ska ges möjlighet att röka heroin i injektionsrum eftersom rökning av drogen innebär
en lägre risk för överdos. Dessutom ska allmänläkare ges möjlighet att skriva ut läkemedel som
subutex och suboxone för att förenkla så kallad läkemedelsassisterad behandling.
De nya lagarna år 2001 i Portugal är seger för principen om skademinimering. Efter
lagändringarna i Portugal år 2001 döms färre till fängelse och fler skickas till olika former av
behandling. Det som infördes blev en förskjutning av vad som tolereras men inte ett system där
missbruk av droger ses som ett socialt acceptabelt beteende, det är inte ett system som bygger
enbart på frivilligt deltagande i behandling. Tvärtom, en portugis som missbrukar droger kan
kallas till förhör inför en kommitté på tre personer varav en är jurist, en läkare och en är
socialarbetare. Kommittén har ganska omfattande befogenheter. Den kan till ex ålägga personen
att delta i behandlingsprogram, utfärda förbud att besöka vissa platser eller att umgås med vissa
personer. Kommittén har även befogenhet att besluta om direkta sanktioner (böter, avstängning
från att utöva vissa yrken, resa utomlands, konfiskera egendom med mera). Syftet är att personen
skall samarbeta med kommittén och upphöra med sitt missbruk.
Försäljning av narkotika eller innehav av större mängder ger fortfarande långa fängelsestraff.
Även om sätten att motarbeta användningen av narkotika delvis är annorlunda så finns det också
likheter med svensk drogpolitik, till ex har fängelse aldrig utdömts för eget bruk av narkotika i
Sverige Andelen personer i fängelse har minskat i Portugal.
En majoritet i det norska stortinget vill att missbrukare inte ska straffas utan istället ges vård och
rehabilitering. Hör Björn Johnson, professor i socialt arbete Malmö högskola i P1 morgon den 15
december 2017:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…
Sveriges narkotikapolitik får tung kritik av FN-kontoret för mänskliga rättigheter. Flera
vårdinsatser för droganvändare, som sprututbyte, är bara delvis eller inte alls införda här. Detta är
inte förenligt med mänskliga rättigheter, menar FN.
Sverige brukar ses som ett föregångsland med väldigt progressiv politik. Därför blev jag förvånad
över att se hur landet ligger efter i narkotikafrågan har den biträdande högkommissionären för
mänskliga rättigheter, Flavia Pansieri i Genève sagt.
Uttalandet gjordes i samband med den rapport som hennes kontor nyligen presenterat inför FN:s
råd för mänskliga rättigheter. I den betonas att människor som använder droger har lika stor rätt
till vård som alla andra och att insatser som begränsar skador av missbruk, bland annat
sprututbyte, ska betraktas som grundläggande mänskliga rättigheter.
Det är varje lands skyldighet att ge individer så bra vård som möjligt, säger Flavia Pansieri som
har en lång karriär i det internationella samfundet bakom sig, bland annat inom FN:s olika
program för narkotikabekämpning. Hon och FN-kontoret för mänskliga rättigheter tar, liksom
flera andra FN-instanser, tydligt ställning för skadebegränsande åtgärder, så kallad harm
reduction, en pragmatisk hållning till narkotikaanvändning med starkt vetenskapligt stöd.
I Sverige råder däremot nolltolerans mot narkotika. All användning av illegala droger ska vara
straffbar och politiken går ut på att få bort narkotikan helt från samhället. Det har gjort att
skadebegränsningspolitiken, som går ut på att minska risker och skador hos dem som missbrukar,
av många svenska politiker anses som kontroversiell, men internationellt har attityden svängt.
För tio, femton år sedan var kritiken stor mot skadebegränsande åtgärder, men sedan dess har en
stor del av det internationella samfundet insett att de hjälper, både mot utbredningen och allvaret
i missbruket. Och att dessa vårdinsatser är en grundläggande mänsklig rättighet, säger Flavia
Pansieri.
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Flera av de vårdinsatser rapporten nämner, som sprututbyte, läkemedelsbehandling med bland
annat metadon, utdelning av nässprayen naloxon som häver överdoser, injektionsrum där
människor kan injicera droger under överinseende av vårdpersonal, eller utbildning om säkrare
sätt att använda droger, är bara delvis eller inte alls införda i Sverige.
Vilket Flavia Pansieri anser är problematiskt.
Lever svensk narkotikapolitik i det här avseendet upp till kraven på mänskliga rättigheter?
Nej. Sverige behöver se över behovet av att garantera vad som är ett grundläggande ansvar för
alla stater vad gäller mänskliga rättigheter, nämligen att garantera alla individer bästa möjliga hälsa
och skydda dem från diskriminering, säger hon. Sverige brukar vara ett föregångsland på många
områden vad gäller statens ansvar för sina medborgare. Jag är förvånad att det här området inte
är så utvecklat.

Därför yrkar vi:
att eget bruk och innehav av droger inte längre ska straffas med böter eller fängelse
att ansvaret för drogproblematiken ska flyttas från rättsväsendet till sjukvården
att narkotikapolitiken ska vila på en vetenskaplig grund
att ingen människa ska behöva dö i en överdos
att bruk och innehav av alla droger avkriminaliseras
att den som använder droger eller innehar en mindre mängd för eget bruk inte begår ett brott och
därmed ska bemötas med andra insatser än straff
att det ska stiftas lagar som möjliggör sprututbyten i landet
att för att minska överdosdödligheten ska utdelning av nässprayet naloxon, som häver en överdos
av heroin eller smärtstillande läkemedel, ske till missbrukare och deras anhöriga i hela Sverige
att vi inte ska närma oss problemet med ideologi och moral
att vi ska se vad som fungerar och vara villiga att prova nya saker som det är styrkt vetenskapligt
fungerar
att det ska göras ett försök i Sverige med så kallad heroinförskrivning för den grupp som inte
svarat på traditionell behandling, till exempel med subutex- eller metadon, vid opioidberoende
att personer ska ges möjlighet att röka heroin i injektionsrum eftersom rökning av drogen
innebär en lägre risk för överdos.
att allmänläkare ska ges möjlighet att skriva ut läkemedel som subutex och suboxone för att
förenkla så kallad läkemedelsassisterad behandling.
att en lagstiftning notsvarande den i Portugal ska införas i Sverige
att skadebegränsande åtgärder är en grundläggande mänsklig rättighet
att ett nationellt sprututbytesprogram ska införas
att läkemedelsbehandling med bland annat metadon, utdelning av nässprayen naloxon som häver
överdoser ska införas i Skåne och nationellt i Sverige
att injektionsrum där människor kan injicera droger under överinseende av vårdpersonal ska
inrättas
att utbildning om säkrare sätt att använda droger ska bedrivas i Skåne och internationellt Sverige
att svensk narkotikapolitik ska leva upp till kraven på mänskliga rättigheter
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Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

FN-konventionen har som syfte att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av
alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer och att främja respekten
för alla personer innestående värde.
Alla personer har en vision, många har en vision att vara med och bidra till samhällets utveckling
så länge det ör möjligt.
Vårt samhälle välkomnar alla som vill arbeta fram till pensionsålder och även de som vill fortsätta
efter det.
För människor som drabbas av funktionsnedsättningar kan detta bli möjligt genom att deras
funktionsnedsättningar kan hanteras via de hjälpmedel som kommun och region bistår med.
Hjälpmedel är medel som ska hjälpa människor med funktionsnedsättningar till en högre
funktion.
Det är i det sammanhanget angeläget att dessa hjälpmedel bevarar kroppsliga funktioner och har
ett långsiktigt bevarande av muskulatur och balans.
Ett utav hjälpmedlen för människor med gångsvårigheter är elrullstol/scooter. Det är till stor
hjälp men det medför också en stor begränsning. Människor som har gångsvårigheter är kraftigt
besvärade av att gå. De behöver dock en fortsatt rörelse av benen. Benen behöver röra sig för
ökad blodcirkulation och kroppsaktivitet och på så sätt minska sjukdomsbildens progression.
Genom ett utbyte av elrullstol/scooter till en trehjulig elcykel medför det en ökad rörlighet, ökad
muskelstyrka och en mera långsiktig planering.)
Människor med funktionsnedsättningar som har kraft, styrka och vilja att fortsätta arbeta fram till
pensionsålder ska hjälpas med att bibehålla sina kroppsliga funktioner så långt som möjligt.
Ystads arbetarekommun föreslår att Skånes partidistrikt verkar för att det blir möjligt
Därför yrkar vi:
att valfriheten bland tekniska hjälpmedel blir mer långsiktigt och med möjlighet att bevara den
kognitiva och kroppsliga funktionalitet som är möjlig.
Dan-Peter Nilsson och Elisabeth Karlsson
Ystads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande
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Sveriges pensionärer är en snabbt växande grupp som är cirka 25% av Sveriges befolkning.
Pensionärer är en stor och viktig del av vårt samhälle. Idag lever man längre och det är viktigt att
pensionärer håller sig friska och tar hand om sig själva så länge så möjligt.
Enligt forskning kan vi konstatera att bättre balans, muskelstyrka och rörlighet håller våra äldre
friskare, förebygger olycksfall och minskar vårdkostnaderna.
Våra pensionärer behöver bättre rörlighet, balans och styrka för att klara sig själva. Gratis
gymträning/gymnastik ger större möjligheter att fler pensionärer skulle hålla sig längre friska och
klara sig bättre själva. Pensionärer som klarar sig längre själva behöver inte mycket hjälp i
sjukvården, hemtjänsten och på äldreboende.
Vi kan minska de stora vårdkostnaderna betydligt och avlasta redan hårt belastade vårdsektorn i
Region Skåne och i hela Sverige genom att erbjuda gratis gymträning för alla pensionärer oavsett
ålder. Det är ekonomiskt smart att satsa på gratis gymträning för att få friskare pensionärer som
kostar mindre i sjuk- och vårdkostnader och bidrar till bättre samhälle för oss alla.
Därför yrkar vi:
att erbjuda en gratis gymträning för alla pensionärer och sjukpensionärer i hela Sverige.
att erbjuda en gratis gymnastik/gymträning på äldreboende i hela Sverige.
att Partikongressen bifaller motionen
Anna Biegus Nilsson
Eslövs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mats Löfström
Ordförande

Under de närmaste årtiondena kommer antalet äldre att öka. De äldres standard och
äldreomsorgen måste hålla jämna steg med välståndsutvecklingen och samhällsförändringarna i
stort. Det är en fråga om solidaritet och humanitet. Men det är också en fråga om förtroendet för
välfärden – kan vi lita på att våra anhöriga och vi själva får en god vård och omsorg?
Regeringen har tagit initiativ för att förbättra äldreomsorgen och de äldres trygghet.
Äldreomsorgen saknar dock det rättsliga stöd som många andra kommunala verksamheter har. Så
är till exempel rätten till barnomsorg reglerad i skollagen och rätten till stöd vid funktionshinder i
LSS. Stödet till äldre regleras i socialtjänstlagen och är vagt formulerat i jämförelse med andra
speciallagar som styr kommunernas arbete inom välfärdssektorn. Det leder till en obalans. Det
finns en påtaglig risk att det är lättare att ”spara” inom äldreomsorgen än inom andra områden.
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Barnomsorgen i Sverige har utvecklats tack vare stöd i lagen. Detsamma gäller stödet till personer
med funktionsnedsättning. En utvecklad och förbättrad äldreomsorg kräver mer resurser och
utbildad personal.
De äldre måste få större inflytande över sin egen vardag och de insatser som görs.
Men det räcker inte. Det behövs ny lagstiftning. En ny lag måste bli mer tvingande när det gäller
kommunernas ansvar för äldre inom äldreomsorgen. Lagen ska tydligt reglera äldres rättigheter,
bland annat rätten att själv välja när man vill flytta till vård- och omsorgsboende.
Därför yrkar vi:
att en särskild äldreomsorgslag, som stärker äldres rättigheter införs.
att Skånes partidistrikt antar motionen som sin egen
att Skånes partidistrikt sänder motionen vidare till de skånska ledamöterna i Socialdemokraternas
riksdagsgrupp.
att Skånes partidistrikt sänder motionen vidare till den statliga utredningen ”Översyn av
socialtjänstlagen”, som leds av Margareta Winberg.
S-kvinnor i Trelleborg
Trelleborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande

Att arbeta som enhetschef eller verksamhetschef inom äldreomsorgen och omsorgen om
personer med funktionsnedsättning är inget enkelt jobb. Man har ett stort ansvar för en komplex
verksamhet som kräver kvalificerade kunskaper inom flera områden .Man behöver kunskap om
de målgrupper man är satt att arbeta för, kunskap om personal och arbetsmiljöfrågor och
kunskap om kommunal ekonomi.
Tidigare fanns Sociala omsorgsprogrammet 140 poäng en utbildning som var utformad för
arbetet som enhetschef/ biståndshandläggare inom omsorgen. Från dag ett var man inriktad mot
yrket. Programmet innehöll kurser om teorier och metoder i socialt arbete för tillämpning inom
social omsorg i välfärdssamhället, gerontologi (läran om åldrandet) kunskaper om
funktionsnedsättning och funktionshinder, social omsorg, organisation, ledarskap och
administration, socialrätt med handläggning och dokumentation samt ekonomi inom offentlig
förvaltning. En stor del av utbildningen var verksamhetsförlagd och kopplad till de olika
kurserna. När man efter examen gick ut i arbete hade man gedigna kunskaper som gav trygghet i
yrkesrollen.
Denna utbildning har sedan ett antal år ersatts av socionom utbildningen.
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En utbildning med en stor bredd men utan fördjupning i ett flertal av de områden som är riktade
mot omsorgsverksamheten. På vissa orter kan man välja till en fördjupningsdel sista terminen.
Som enhetschef ansvarar man för en ganska stor budget beroende på verksamhetens storlek
och dess organisation. Många saknar tillräckliga kunskaper i ekonomi och hur man gör
ekonomiska prognoser. Detta får konsekvenser för verksamheten.
Ledarskap är också en stor del i enhetschefens arbetsuppgift. Detta ställer stora
krav på kunskap och erfarenhet.
Det är inte ovanligt att man går direkt från utbildning in i chefsrollen och upptäcker att
kunskaperna inte är tillräckliga, man saknar erfarenhet från verksamhetsområdet. Verkligheten
visar att man efter en kort tid lämnar sitt uppdrag.
Samtidigt som behovet av kvalificerade enhetschefer och biståndshandläggare
som är trygga i sin yrkesroll ökar.
Därför yrkar vi:
att nuvarande utbildning till enhetschef/biståndshandläggare gällande verksamheter för äldre och
personer med funktionsnedsättning ses över och anpassas för verksamheterna.
att motionen överlämnas till de skånska riksdagsledamöterna
Marianne Eriksson
Kristianstads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande
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Det är dags att Sveriges Socialdemokrater ser till att vi får en utredning angående införande av
garanterad grundinkomst i vårt land. Basinkomst skall utgöra ett trygghetssystem och garantera
personer som har rätt att ta del av Sveriges välfärdssystem en grundinkomst. Den skall erhållas
månadsvis och utan krav på motprestation. Vid 2017 års distriktskongress avslogs motion nr 9
(”utredning om möjligheten att införa basinkomst i Sverige”) med motiveringen att det i Sverige
redan finns sådana system som motionärerna anför. Detta stämmer inte. Vi har inga bidrag- eller
trygghetssystem som villkorslöst garanterarar en grundinkomst. Det finns därför anledning att
utreda möjligheten att införa en garanterad grundinkomst i Sverige och undersöka fördelar och
nackdelar om det är ekonomiskt möjligt, skattekonsekvenser och finansiering m.m.
I Sverige finns olika behovsanpassade bidrag som t ex arbetslöshetsstöd, försörjningsstöd,
studiebidrag och bostadsbidrag. På en arbetsmarknad där inte alla har samma möjligheter att delta
kan basinkomst vara ett alternativ till dagens socialförsäkringssystem – ett system som Annie
Hellquist, redaktör på ETC menar, används som kontrollinstrument snarare än ett sätt att säkra
personers rätt till försörjning (https://www.etc.se/ekonomi/det-varas-basinkomst-men-inte-isverige). Behovsanpassade bidrag kräver stora ekonomiska och administrativa resurser och
ramarna för bidragstagarna kan uppfattas som stigmatiserande och det finns även risk för att
bidragstagare hamnar i utanförskap. En ekonomisk och social bortkoppling från samhället kan
innebära förödande konsekvenser för den enskilde och i förlängningen även få negativa
konsekvenser för samhället.
Finansiering
Det finns flera basinkomstförslag som t.ex. den tidigare EU-parlamentariker Christian
Engströms väldokumenterade förslag på ett skattefritt grundbidrag på 8 333 kr per månad.
Grundbidraget är avsett för personer i åldrarna 19–64 som står helt utan inkomster. De personer
som återgår i arbete får ett minskat grundbidrag med 33 % av arbetsinkomsten. Brytpunkten är
18 200 kr per månad (arbetsinkomst). Däröver utgår inget grundbidrag. Därefter gäller samma
skattesystem som i dag. Det här basinkomstförslaget skulle kosta 132 miljarder kronor per år. Det
finns anledning att tro att detta system kommer att gynna dels de som har mest behov av
ekonomiskt bidrag dels inte kommer att missgynna någon. Vidare bör systemet till stor del kunna
finansieras med nuvarande bidragssystem. (Se https://christianengstrom.wordpress.com/
”Basinkomst ett konkret och genomräknat förslag”.).
Alltsedan 1700-talet har diskussioner om basinkomst förts. Thomas Paine 1796 och flera
nobelpristagare i ekonomi (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels
minne) har skrivit om basinkomst. Några exempel är Milton Friedman ”Capitalism and
Freedom” (1962), James Meade ”Full employment regained” (1995), James Tobin (som har ett
eget basinkomstförslag), Paul Samuelson, Herbert Simon, Robert Solow, Jan Tinbergen,
professor Pissarides, professor Deaton och litteraturpristagaren Bertrand Russel och
fredspristagaren Martin Luther King.
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Andra mycket kvalificerade person som är positiva till basinkomst är professor Gay Standing som
skrivit om Prekariatet, professor Bodil Jönsson, filosofie doktor Leif Drambo, docent
nationalekonomen Andreas Bergh, professor Simon Birnbaum har skrivit många artiklar och en
avhandling och professor Karl Widerquist vice ordförande i Basic Income Earth Network BIEN
har skrivit många böcker och artiklar om basinkomst. Elon Musk bl. a Teslas grundare säger i en
intervju: ”Medborgarlön är lösningen när robotarna tar över jobben”
https://www.va.se/nyheter/2016/11/07/elon-musk-medborgarlon-ar-losningen-nar-robotarnatar-over-jobben2/
Mer information kan hämtas från: http://basicincome.org/ och http://basinkomst.nu/
Samhället har redan genomgått och kommer att genomgå stora strukturella rationaliseringar.
Företag fortsätter att flytta stora delar av verksamheten till lågkostnadsländer. Detta medför att
behovet av arbetskraft kommer att fortsätta minska i Sverige. Förändringarna kräver ett förändrat
synsätt och nytänkande. Basinkomst kan vara en av många åtgärder. De sociala trygghetssystemen
kommer att vara minst lika bra som tidigare och individens inflytande över sitt liv kommer att
öka t.ex. studera, vara föräldralediga m.m. Basinkomst kommer inte att kosta mer för samhället
än nuvarande bidragssystem. Tvärtom kan basinkomst leda till betydande positiva effekter såväl
ekonomiskt som socialt. Människor som är trygga och känner att de har kontroll över det egna
livet, mår bättre vilket leder till en känsla av sammanhang - KASAM. Basinkomst kan både
förhindra psykisk ohälsa och hjälpa till med återhämtning. Med vissheten om en ekonomiskt
stabil grund att stå på, kan fler individer uppnå en social och ekonomisk grundtrygghet.
Människor som är friska och mår bra bygger ett friskt och välmående samhälle.
Därför yrkar vi:
att den socialdemokratiska riksdagsgruppen arbetar fram ett förslag till att en utredning tillsätts
avseende införande av basinkomst i Sverige,
att skånekongressen ställer sig positiva till att utreda basinkomst,
att motionen skickas till den skånska riksdagsgruppen
Susanne Meijer och Jan Axelsson
Hörby Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Susanne Meijer
Ordförande

Jag hoppas nu att mina skånska socialdemokratiska kamrater är så modiga och ansvarstagande att
de bifaller mitt yrkande om punktskatt på socker i folkhälsans tecken. Det är den tredje eller
fjärde motionen jag skriver i detta ämne. Tidigare har mina attsatser att vi skall utreda införandet
av punktskatt på socker blivit avslagna bla med motiveringen att det finns svårigheter med
gränsdragningsproblem med en särskild punktskatt samt att det är en klassfråga med sk
sockerskatt. Alltså en het potatis att ta i.
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Må så vara, men vi politiker skall gå före och visa på olika metoder för att styra och vägleda
samhällsmedborgarna. Det är min fasta tro som motionär att vi politiker måste våga ta
diskussionen om sockerskatt. Jag vågar även påstå att fabrikanter och industrin ser
sockertillförseln som ett effektivt sätt att tjäna pengar. En sockerskatt skall användas för att
minska momsen på frukt och grönt. Det finns tillsatt socker i många produkter som man kanske
inte tänker på som särskilt söta, som fruktyoghurt och vissa flingor. Det mesta av socker vi får i
oss kommer ändå från mat och dryck som vi vet innehåller socker till exempel läsk, saft, godis,
glass, choklad, kakor och bullar (http://www.livsmedelsverket.se/livs...,
http://www.who.int/mediacentre/news...). Evidens och forskningen har ytterligare ökat ang. det
skadliga med socker vilket bla tas upp i SOU en Jämlik hälsa, där finns de förslag jag påstått vara
av vikt att införa, så nu behöver vi inte utreda. En del länder har redan infört skatt på söta
drycker mm. WHO har infört tuffare guidelines för att minska sockertillförseln i kosten. Politiken
behöver införa radikala förändringar för att förbättra folkhälsa, vilket i sin tur ger fler livsår, mer
skattekraft och minskade sjukvårdskostnader (stroke, diabetes och hjärt- och kärl-sjukdomar
minskar med mindre socker = tomma kolhydrater). I slutbetänkandet SOU 2017:47
kommissionen för jämlik hälsa så finns det förslag på punktskatt på socker precis som vi idag har
på bla alkohol och tobak. Citat: Att äta för mycket socker är skadligt för hälsan och enligt
livsmedelsverket bör särskilt drycker med tillsatt socker undvikas. Drycker med tillsatt socker
leder inte till samma mättnadskänsla som fast mat, vilket ökar risken att få i sig för mycket. Ändå
dricker 21 procent av alla kvinnor och 35 procent av alla män i Sverige sockrade drycker minst
två gånger i veckan. Personer med högst förgymnasial utbildning (36 procent) dricker sockrade
drycker oftare än personer med eftergymnasial utbildning (22 procent) och det är vanligare bland
personer med arbetaryrken än bland tjänstemän (SOU 2017:47). Prishöjningar är ett instrument
som visat sig framgångsrikt för att minska hälsoklyftorna. Forskning tyder på att prisförändringar
är särskilt effektivt på grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar (Blakely et al. 2015;
Folkhälsomyndigheten 2015; Pisinger et al. 2011).
Därför yrkar vi:
att socialdemokratiska riksdagsgruppen arbetar fram förslag för ett införande av punktskatt på
socker enligt motionens syfte
att motionen sänds till Skånskariksdagsgruppen
att distriktskongressen bifaller motionen
Susanne Meijer
Hörby Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Susanne Meijer
Ordförande

Skatt på sockersötade drycker finns i flera länder, bland annat i Mexiko som har stor problem
med sjukdomar relaterade till övervikt. Studier visar att skatten fått effekt på konsumtionen.
Bland annat Mexiko, Frankrike och Ungern har infört en så kallad punktskatt på läsk och sötade
drycker. Under 2018 får de sällskap av Storbritannien och Irland.
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– Det här är goda nyheter för våra barn, sa Storbritanniens finansminister Philip Hammond när
han annonserade beslutet i våras. Argumenten för skatt på sockersötade drycker har ofta handlat
om att de kan ge positiva effekter på folkhälsan. Men hur effektiva är de egentligen?
I Mexiko infördes en särskild skatt på läsk och söta drycker 2014. I vad som ibland beskrivs som
världens fetaste land, där mer än 70 procent av befolkningen beräknas vara överviktiga eller feta,
har skatten väckt särskild uppmärksamhet. Forskare och politiker följer nyfiket landets utveckling
– särskilt intressant är om skatten kan komma att få en effekt på antalet fall av typ 2-diabetes och
andra fetmarelaterade sjukdomar. Vad man hittills sett är att försäljningen av läsk och sötade
drycker har minskat i landet. Ett år efter att skatten infördes hade försäljningen av läsk sjunkit
med 5,5 procent. Året därpå sjönk den med ytterligare 9,7 procent, enligt en gemensam studie
från universitetet i North Carolina och Mexikos nationella hälsoministerium. Bland de fattiga
hushållen, där problemen med fetma och diabetes är som störst, har försäljningen sjunkit med
hela 17 procent sedan skatten infördes. I staden Berkley i Kalifornien har man sett liknande
resultat. Där infördes en skatt på läsk och sockrade drycker 2015. Ett år senare hade försäljningen
sjunkit med 9,6 procent. Samtidigt ökade försäljningen i omkringliggande områden, som inte
infört en skatt, med 6,9 procent, enligt en studie som publicerades i den medicinska tidsskriften
Plos Medicine. Fenomenet pekar på ett av problemen med punktskatter som syftar till att
förbättra folkhälsan. Även om försäljningen minskar på en plats är det inte säkert att
konsumtionen minskar totalt. När Norge meddelade att man höjer sockerskatten inför 2018
reagerade exempelvis den svenska gränshandeln med glädje.
– Det är strålande nyheter, sa Torbjörn Swartz, vd för Gränsköp Värmland till nyhetsbyrån TT
efter beslutet tidigare i år.
Därför yrkar vi:
att det ska införas skatt på med socker sötade drycker
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Nationalekonomen och forskaren Gabriel Zucman har kartlagt att 50 procent av de pengar som
göms undan beskattning görs av de rikaste 0.01 procenten av hushållen. Breddar man gruppen till
den rikaste 0,1 procenten av hushållen så står de för 80 procent av de pengar som göms undan
för beskattning. Han bedömer att 2-3 procent av de beskattningsbara inkomsterna undanhålls
men för den rikaste 0,01 procenten hushåll så undanhålls 25-30 procent av inkomsten. Denna
rika grupp i samhället kan göra detta genom tjänster som tillhandahålls av bolag inom
finanssektorn. De miljarder som på detta sätt lagligt och olagligt undanhålls den svenska
välfärden undergräver vårt progressiva svenska beskattningssystem. Den vrede som alltför många
känner mot bidragsfusk och kostnader för flyktingar måste istället riktas mot denna rika krets av
hushåll. Det är det socialdemokratiska partiets plikt att ha rätt fokus i det politiska arbetet.
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Därför yrkar vi:
att det utvecklas metoder för att minska möjligheterna till olaglig och skatteflykt.
att frågan om att licensen för Finansbolag/banker ska dras in för de bolag som hjälper till med
olaglig skatteflykt, så deras verksamhet upphör
att bifalla motionen i sin helhet och att skicka den vidare till partikongressen.
Kurt Westlund, Cecilia Magnusson-Svärd, Kenny Franson och Shukrije Pllashniku
Ystads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande

Fideikommissinstitutet.
Enkelt uttryckt består Fideikommissinstitutet av följande: Man förbigår arvsrättslagstiftningen så
att enbart den äldste sonen ärver all Fiedekommissegendom. Syskon, döttrar och mödrar ärver
absolut inget. Undantag om äldste sonen dör så kommer näste son i åldersföjd att ärva istället,
men aldrig kvinnor.
Även om Fiedekommissitnstitutet avskaffades 1963 finns det ett kryphål i den lag som reglerade
avskaffande, kryphålet är §6 som medger att regeringen kan ge en s.k. dispens för att fortsätta att
praktisera Fideikommissinstitutet.
Fideikommiss är ingen ljusskygg princip som reaktionära slottsaristokrater praktiserar i strid med
lagboken. Tvärtom är det ett system som den svenska staten sanktionerar. Mer än så: det är
ytterst regeringen som beslutar om huruvida fideikommissegendomar ska få leva kvar in i 2000talet. Det vill säga: om döttrar i vissa adelsfamiljer ska berövas sin arvsrätt.
Ett exempel på detta orättvisa system är följande historia taget från verkligheten:
Yngre syskon och änkor betraktar dock inte nödvändigtvis fideikommisset som ett privilegium.
Om familjemedlemmarna inte samarbetsvilliga kan de riskera att vräkas från sina hem. Detta
skedde för en tid sedan på fideikommisset Erstavik i Saltsjöbaden utanför Stockholm.
Fideikommissarien Magnus af Petersens, död 1994, delade i sitt testamente upp gården på de tre
barnen. Äldste sonen Johan skulle ärva slottet i Saltsjöbaden och den absoluta merparten av
skogen, de yngre syskonen Eva och Erik skulle dela på ett palats i Gamla stan samt en del
sjötomtsbebyggelse.
Men äldste sonen Johan af Petersens bildade allians med Marita Ulvskog på Kulturdepartementet
och propagerade för att egendomens ovärderliga kultur- och naturvärden (Nackareservatet) skulle
stå hotade om fideikommisset upplöstes. Så lyckades han upphäva pappans testamente och lägga
hela miljardegendomen i egen hand.
Snart meddelade Johan af Petersens sin 90-åriga mor Mamette af Petersens att han önskade
"provbo" i slottet.
Till Mamma
Stora Huset
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Mammas ockupation av Stora Huset vid Erstavik är en brottslig gärning. Mamma har förklarat att
Mamma inte avser att upphöra med detta brott. Jag kommer därför att tvingas vidta åtgärder för
att brottet beivras. Mammas ockupation av Stora Huset innebär även att jag fortsättningsvis inte
längre finner anledning att vidta andra åtgärder för husets drift och underhåll än sådana som jag
för egen del bedömer lämpliga. Mamma kan inte längre räkna med någon medhjälp från min sida
i sin brottsliga verksamhet. Johan. Sverige har som enda stat i Europa kvar sina fideikommiss. I
Frankrike avskaffades fideikommissen med franska revolutionen: nu skulle egendomsband
klippas och privilegierad successionsrätt för adeln avskaffas. I Nederländerna, Italien, Belgien,
Spanien och Portugal rök fideikommissen på 1830- och 40-talen. I Sverige dröjde frågan. En
orsak till detta var att fideikommissen visade sig vara rationella jordbruksenheter.
Socialdemokratin kom att gynna stordriften. När mekaniseringen av lantbruket inleddes krävdes
en åker på 200 hektar för att en traktorinvestering skulle löna sig. Adeln pånyttföddes som ett
agrart avantgarde. Så i stället för att kapa grevens åker och tilldela torparen en del av kakan, såg
regeringen till att reformera proletariatet i de framväxande städerna. Kvar i provinsen blev
obeskurna adelsgods. Och i början av 2000-talet hade Sverige tillsammans med England flest
storjordbruk på god åkermark i EU. Bakom statistiken göms en unikt livskraftig, förmögen och
politiskt potent svensk lantadel. Bland annat tack vare de kvarlevande fideikommissen så äger den
svenska adeln i dag en yta större än Gotland, trots att adeln bara utgör omkring 2,5 promille av
befolkningen i stort. Och eftersom EU:s jordbruksstöd utmäts efter storlek på gårdarna är de
fideikommissen stora bidragstagare. Allra mest gårdsstöd 2008 fick familjen Gyllenkroks
fideikommiss (6,8 miljoner). Även om fideikommissen alltid varit få till antalet har de utgjort ett
skelett i den svenska spannmåls- och skogsnäringen. Det finns inte någon som helst anledning att
fortsätta med denna djupt orättvisa, ojämlika och gamla rest från feodaltiden och att låta den
bestå. Det anstår inte ett modernt demokratiskt samhälle att gynna en adel som för länge spelat ut
sin roll som samhällsbyggare. Vi Socialdemokrater anser ju att Monarkin är otidsenlig, vad är då
Fideikommissen om inte otidsenlig? § 6 i Lag (1963:583) = Kryphålet. Har fideikommissegendom
synnerligt kulturhistoriskt värde eller äro eljest särskilda skäl därtill, må regeringen förordna att
fideikommissurkundens bestämmelser skola äga tillämpning tills vidare eller till dess i beslutet
angiven innehavare av fideikommisset avlider. Lag (1999:1042). Faktum är att det finns en lag
från 1963 som säger att också de svenska fideikommissen ska avskaffas, i takt med att de då
verksamma fideikommissarierna avlider. Men 1995 hittade socialdemokraterna ett kryphål i
lagstiftningen, paragraf sex, som säger att enskilda fideikommiss kan få leva vidare om de äger
"synnerligt kulturhistoriskt värde". Även om den regeln ursprungligen tillkom med tanke på ett
enda slott, det världsberömda Skokloster mellan Stockholm och Uppsala, har
kulturdepartementet meddelat att tiotalet jordfideikommiss kan få förlängt mandat. Det innebär
att staten lyfter en krets adliga jordägare ovan marknad och arvslagstiftning. Därför kan man tala
om denna särlagstiftning som det sista adliga privilegiet.
Därför yrkar vi:
att Ystads Arbetarkommun föreslår att socialdemokratiska Skånedistriktet kongress beslutar:
att verka för att avskaffa §6 i Lag ( 1963:583) om avveckling av fideikommiss
att bifalla motionen i sin helhet och att skicka den vidare till partikongressen
Lars Toftemar
Ystads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande
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Det är förbjudet att diskriminera. Utgångspunkten i diskrimineringslagen är att det inte är tillåtet
att behandla människor olika på ett sätt som har samband med deras ålder. Det gäller även den
som tillhandahåller varor och tjänster. Men enligt lagen finns det situationer när det kan vara
tillåtet att behandla människor olika utifrån ålder om det finns ett så kallat berättigat syfte med
det, det vill säga ett mål som just i den speciella situationen är viktigare än att människor
behandlas lika. Men det räcker inte att syftet är berättigat utan det måste också vara godtagbart
och det sätt som används för att uppnå syftet ska vara lämpligt och nödvändigt. Ett godtagbart
syfte ska enligt lagen stämma med värderingarna i ett demokratiskt samhälle och respektera
människors fri- och rättigheter. Om två parter har olika syn på om ett syfte är godtagbart eller
inte är det ytterst en domstol som avgör. För äldre, som inte har dator, kan det idag vara dyrbart,
ja t.o.m. svårt att sköta betalning av fakturor och investeringar i exempelvis renovering av bostad
eller anskaffande av ny bil. Många banker har nämligen upphört med sin kontanthantering eller
avsevärt höjt sina priser på sådana samt infört en kreditprövning som utesluter personer över 70
års ålder. Båda dessa förhållanden upplevs som diskriminerande av äldre. Regeringen har tillsatt
en parlamentarisk utredning av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Utredningen
kommer bland annat att få i uppdrag att se över Riksbankens och bankernas ansvar för
kontanttillgången och ge förslag till eventuella åtgärder. Denna utredning kan ges tilläggsdirektiv
att komma till rätta med diskriminering av äldre både vad det gäller kontanthantering och
kreditprövning
Därför yrkar vi:
att äldres/andras möjligheter till kontantillgång och rimlig kreditprövning säkerställs och
att denna mening framförs till partistyrelsen och riksdagsgruppen
Bo Widegren
Ystads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande

Det har ju skrivits ett flertal motioner om sockerskatt. Anledningen till att jag väljer att skriva
ytterligare en är att jag anser det väldigt angeläget att det införs en sådan. Norge höjde sin
sockerskatt vid årsskiftet. Fungerar det med sockerskatt i Norge så borde det fungera i Sverige.
Kostnaderna för våra ökade vällevnadssjukdomar ökar lavinartat och jag är övertygad om att en
sockerskatt eller ännu hellre en ”hälso-skatteväxling” där man höjer kostnaden för det
ohälsosamma sockret och sänker kostnaden för det nyttiga som frukt och grönsaker skulle göra
stor skillnad. Jag påstår att all forskning (som inte är finnanserad av sockerindustrin) visar
entydigt på att den ökade sockerkonsumtionen är en ”tickande bomb” med stora kostnader både
i mänskligt lidande och kostnader för samhället rent ekonomiskt som följd.
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Därför yrkar vi:
att socialdemokraterna ska ta initiativ för ett införande av en sockerskatt i Sverige.
Peter Persson
Bjuvs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Martin Fridehjelm
Ordförande

När de svenska väljarna själva får gradera de viktigaste samhällsfrågorna sätts alltid sjukvård,
skola och äldrevård främst på listan. Detta är politikens riktigt stora utmaningar de närmaste åren.
Vi noterar att kommunernas/landstingen, som är välfärdens kärna, står just stora inför stora
utmaningar.
Enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, beräkningar kommer det att fattas nästan 60
miljarder välfärdskronor år 2021. Och detta enbart för att kunna upprätthålla dagens nivå i
välfärdsverksamheterna.
Sedan 2000 har skattekvoten i Sverige sjunkit från 49 procent av BNP till 43 procent att t ex
jämföra med Danmarks 51 procent. Skattebortfallet motsvarar 280 miljarder i minskade
inkomster till samhället, pengar som hade gjort större nytta i en välfärd som åtminstone till vissa
delar satts på undantag. Uppgifterna upprör.
Vi vet att den svenska befolkningen växer. Om tio år är vi drygt en dryg miljon fler i vårt land.
Dessutom förändras befolkningssammansättningen. Två grupper blir större - äldre och unga.
Vem som helst kan se att detta medför större behov av vård, omsorg och - inte minst – inom
skolor. Det behövs fler välfärdstjänster.
Kommunerna får ökade kostnader, vilket ska bekostas av kommunalskatt, något som i sin tur
betyder det ännu större klyftor, eftersom låg- och höginkomsttagare betalar en lika hög andel.
Därför måste staten ta ett ansvar.
För att inte öka den offentliga skulden finns bara två vägar att gå. Antingen måste skatterna
höjas eller utgifterna bromsas, genom t ex minskad personaltäthet i vård, skola och omsorg.
För socialdemokrater borde valet vara givet. De flesta europeiska länder har någon form av skatt
på förmögenheter eller arv. Det är i Sverige mer lönsamt att ärva pengar än att arbeta ihop dem.
Den franske ekonomen Thomas Piketty, författare till bestsellern ”Kapitalet i tjugoförsta
århundradet”, finner den svenska linjen att helt sakna skatter på privata tillgångar väldigt olycklig
och udda. Om några inkomster ska beskattas så borde det vara sådana som har förvärvats utan
arbete och mer arbetsfria inkomster än arv och gåvor torde vara svåra att hitta.
Det blir i och för sig svårare att beskatta rika i en globaliserad värld. Som den stora Paradisläckan
visat, är det lätt för förmögna att undvika skatt genom att flytta pengar utomlands. Fastigheter
däremot, de ligger där de ligger.
Mot den bakgrunden finner vi det både rimligt och rättvist att fastighetsskatten återinförs och att
den görs progressiv. Detta torde vara den enda skatt som hållbart kan ha en inkomstprofil som
gör att höginkomsttagare betalar mer i skatt.
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Vår samlade bedömning är att Sverige behöver en ny genomgripande skattereform med
inriktningen att resurser långsiktigt måste skapas för en välfärd som håller jämna steg med den
demografiska utvecklingen och där principen skatt efter bärkraft måste säkras genom en
förskjutning av beskattningen från arbete till tillgångar som fastigheter, arv och förmögenheter.
Därför yrkar vi:
att distriktskongressen uppdrar åt distriktsstyrelsen att gentemot partistyrelse, regering och
riksdagsgrupp verka för ett skattesystem i enlighet med ovanstående riktlinjer.
Bengt Silfverstrand och Jan Svärd
Höganäs Arberarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anneli Eriksson
Ordförande

Under hela 1900-talet kämpade arbetarrörelsens människor och flera sidoorganisationer för att få
ett samhälle med en god generell välfärd - som då skulle vara ”åt var och en efter behov och efter
var och ens förmåga”.
Detta har varit mycket positivt, en sann socialdemokratisk politik och det tack vare progressiv
skatt! Det finns säkert inte någon, som inte har berörts av god välfärd, om inte för sig själv, så för
sina anhöriga och vänner! Dessutom har flera länder visat stort intresse för att eftersträva
liknande välfärd.
Förhoppningsvis är vi tillräckligt många i samhället, som fortfarande står upp för detta in i
framtiden, för våra barn och deras föräldrar, som säkert har uppskattat, t.ex. kan nämnas,
föräldraledigheten tillika den fria skolan/utbildningen, fria sjukvården och tandvården, för alla
upp till vuxenåldern och välutvecklad infrastruktur. Denna insikten kommer att ge kommande
generationer samma förmåner; Att stå upp för socialdemokratisk generell välfärd!
För att ”rädda välfärden” uttrycker politiker idag; ”alla som kan måste arbeta”. Det låter nog bra,
men alla får inte ett arbete att försörja sig på, fullt ut.
Det låter som det skulle vara inkomstskatten, som ska ligga som grund, för att kunna utveckla
välfärden till att bli den bästa möjliga!? Är det tanken, kan det förändras!
Om det finns en politisk vilja i vårt parti att arbeta för att återinföra gåvoskatten, arvsskatten, öka
förmögenhetsskatten samt ändra fastighetsskatten, så den baseras på hur stor fastigheten är tillika
hur stor tomten är och därtill, få näringslivets parter att betala produktionsskatt likt inkomstskatt.
De måste görs skattebasen bli större! Vilket säkerligen skulle uppskattas av flertalet av Sveriges
medborgare. Det sägs; om alla hade gjort rätt för sig skulle skatt på lön kunna sänkas betydligt.
Med andra ord:
Så snart pengar byter ägare ska de beskattas.
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De jobbskatteavdrag, som borgarna införde var riktigt diskriminerande. Det gav mer resurser
tillika välfärd till de redan välavlönade, som till de med reguljära anställningar. Avdrag, tagna av
samhällets gemensamma resurser/skatter, går tillbaka till de redan rika i samhället och med andra
ord stor skattelindring till de rikaste.
Reform, som inte är likvärdig och saknar allt vad jämlikhet och solidaritet är! Orätt
fördelningspolitik!
Rutavdrag för allsköns hushållsnära tjänster är lika diskriminerande, då statistik visar 60-70 % av
den totala summan av rutavdrag går till de 10 % rikaste i
samhället. Det finns grupper i samhället, som behöver stöd och hjälp. De ska naturligtvis kunna
få det av samhället, men då talar vi om behov.
Reform, vars avdrag knappast heller kan ses som likvärdigt, jämlikt och solidariskt?
Om de föreslagna skatteförslagen ovan infördes, jobbskatteavdragen och rutavdragen avslutades
borde det ge ge en betydligt bredare och tillika större skattebas. Det skulle frigöra resurser för att
berika den generella välfärd. Det skulle ge resurser till en mer solidarisk, jämlik och likvärdig
fördelningspolitik.

Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen snarast verkar för att förverkliga reell likvärdig,
solidarisk och jämlik fördelningspolitik.
att Socialdemokraterna därmed verkar för att få bort jobbskatteavdragen.
att Socialdemokraterna i riksdagsgruppen därmed verkar för att ta bort eller minska rutavdraget.
att Partidistriktet i Skånes kongress ställer sig bakom motionen och skickar den till den
Socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Anncristin Svensson
Skurups Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Sylve Qvillberg
Ordförande

När de svenska väljarna själva får gradera de viktigaste samhällsfrågorna sätts alltid sjukvård,
skola och äldrevård främst på listan. Detta är politikens riktigt stora utmaningar de närmaste åren.
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Vi noterar att kommunernas/landstingen, som är välfärdens kärna, står just stora inför stora
utmaningar. Enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, beräkningar kommer det att fattas
nästan 60 miljarder välfärdskronor år 2021. Och detta enbart för att kunna upprätthålla dagens
nivå i välfärdsverksamheterna. Sedan 2000 har skattekvoten i Sverige sjunkit från 49 procent av
BNP till 43 procent att t ex jämföra med Danmarks 51 procent. Skattebortfallet motsvarar 280
miljarder i minskade inkomster till samhället, pengar som hade gjort större nytta i en välfärd som
åtminstone till vissa delar satts på undantag. Uppgifterna upprör. Vi vet att den svenska
befolkningen växer. Om tio år är vi drygt en dryg miljon fler i vårt land. Dessutom förändras
befolkningssammansättningen. Två grupper blir större - äldre och unga. Vem som helst kan se att
detta medför större behov av vård, omsorg och - inte minst – inom skolor. Det behövs fler
välfärdstjänster. Kommunerna får ökade kostnader, vilket ska bekostas av kommunalskatt, något
som i sin tur betyder det ännu större klyftor, eftersom låg- och höginkomsttagare betalar en lika
hög andel. Därför måste staten ta ett ansvar. För att inte öka den offentliga skulden finns bara två
vägar att gå. Antingen måste skatterna höjas eller utgifterna bromsas, genom t ex minskad
personaltäthet i vård, skola och omsorg. För socialdemokrater borde valet vara givet. De flesta
europeiska länder har någon form av skatt på förmögenheter eller arv. Det är i Sverige mer
lönsamt att ärva pengar än att arbeta ihop dem. Den franske ekonomen Thomas Piketty,
författare till bestsellern ”Kapitalet i tjugoförsta århundradet”, finner den svenska linjen att helt
sakna skatter på privata tillgångar väldigt olycklig och udda. Om några inkomster ska beskattas så
borde det vara sådana som har förvärvats utan arbete och mer arbetsfria inkomster än arv och
gåvor torde vara svåra att hitta. Det blir i och för sig svårare att beskatta rika i en globaliserad
värld. Som den stora Paradisläckan visat, är det lätt för förmögna att undvika skatt genom att
flytta pengar utomlands. Fastigheter däremot, de ligger där de ligger. Mot den bakgrunden
finner vi det både rimligt och rättvist att fastighetsskatten återinförs och att den görs progressiv.
Detta torde vara den enda skatt som hållbart kan ha en inkomstprofil som gör att
höginkomsttagare betalar mer i skatt. Vår samlade bedömning är att Sverige behöver en ny
genomgripande skattereform med inriktningen att resurser långsiktigt måste skapas för en välfärd
som håller jämna steg med den demografiska utvecklingen och där principen skatt efter bärkraft
måste säkras genom en förskjutning av beskattningen från arbete till tillgångar som fastigheter,
arv och förmögenheter.
Därför yrkar vi:
att distriktskongressen uppdrar åt distriktsstyrelsen att gentemot partistyrelse, regering och
riksdagsgrupp verka för ett skattesystem i enlighet med ovanstående riktlinjer.
Jan Svärd och Bengt Silfverstrand
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

De senaste åren har regeringen återställt en del av skillnaden i skatteavdrag mellan
ålderspensionärer och dem som arbetar. Men det har glömts bort dem som inte arbetar av andra
anledningar än att de tagit ut pension.
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Jag tänker på dem som är arbetslösa, sjukskrivna och inte minst på dem som har
aktivitetsersättning, förr kallat förtidspension. De arbetslösa och sjukskrivna har fått viss
ersättning genom att taken på ersättningarna har höjts. De som har sjukersättning har inte fått
någonting.
Därför yrkar vi:
att skatten för dem som har sjukersättning ska justeras på samma sätt som ålderspensionärernas
skatt
att Partidistriktet antar motionen och skickar den till Riksdagsgruppen för behandling.
Marianne Fyhr
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Under mer än tjugo års tid har den behovsstyrda, generella välfärdspolitiken gradvis
nedmonterats och ersatts av en vinstdriven, marknadsstyrd välfärdsmodell.
Vi har de senaste decennierna sett ett välfärdspolitiskt systemskifte i vårt land. Resurserna till
välfärdssektorn har kontinuerligt minskat samtidigt som privata marknadslösningar med
vinstintresset i fokus har fått ökat spelrum. Aktiebolag är en bolagsform som framförallt drivs av
lönsamhetskrav och marknadsanpassning. Välfärden med verksamheter som skola, vård och
omsorg kan inte ses som vilken marknad som helst och medborgare kan inte betraktas som
kunder. Det har otaliga gånger visat sig att aktiebolagens incitament om lönsamhet och
effektivitet ger fler negativa konsekvenser som sortering av elever/patienter, etablering efter
vinstpotential och effektivisering inom verksamheten som i flera fall visat på en lägre
personaltäthet än inom de offentligas motsvarighet. Problemen med att låta riskkapitalbolag styra
äldreomsorg, skola och vård har blivit allt mer uppenbara. När resurserna ”effektiviserats” och
vinsten maximerats så har riskkapitalbolagen kunnat sälja företaget eller koncernen vidare för
enorma summor. Men vinsten görs med hjälp av skattepengar.
Det är sammanfattningsvis inte rimligt att ha aktiebolag i välfärden. Välfärden är uppbyggd efter
principen om lika tillgänglighet för alla.
De offentliga verksamheterna står idag för den slutliga garantin för alla de som inte aktivt valt en
privat utförare eller vid de tillfällen ett aktiebolag går i konkurs eller lägger ned, något som
påverkar kontinuitet och försvårar långsiktig planering. SOM-institutets undersökningar har
kontinuerligt visat att en överväldigande majoritet av det svenska folket vill se ett stopp för alla
vinstutdelningar i skola, vård och omsorg. Det är hög tid för Socialdemokraterna att ta tydlig
ställning i denna fråga. Ett viktigt första steg är att förbjuda aktiebolag i den solidariskt
finansierade välfärden.
Därför yrkar vi:
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att aktiebolag förbjuds verka i välfärden.
att Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress bifaller motionen
att Socialdemokraternas partikongress bifaller motionen
Unga Sossar Malmö
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande

Rot- och rutavdrag innebär avdrag från skatt för arbetskostnad när man anlitar någon för
reparation, underhåll, samt om/tillbyggnad (rot) och hushållsnära tjänster (rut). Avsikten med
införande av dessa avdrag var att hjälpa de som arbetar eller de som inte kan utföra sådant arbete
själva. Vidare var avsikten att få bort s.k. svartjobb. Avdragen har ökat under årens lopp, viket är
positivt utifrån syftet med reformerna rot och rut. Dock, stora bidrag har kommit att betalas ut
för tjänster utförda i andra länder – främst på semesterorter i Spanien och Frankrike. Detta var
inte avsikten – jfr ovan. Dessa bidrag för tjänster i utlandet kan istället gå till, t.ex., att upprätthålla
och utveckla välfärden i Sverige – t.ex. till stöd till den stora grupp pensionärer, som inte anser sig
ha ekonomiska förutsättningar att ens utnyttja rot-/ruttjänsterna.
Därför yrkar vi:
att rot- och rutavdragen och bidragen härför begränsas till tjänster, som utförs i Sverige,
att partidistriktskongressen antar motionen och i denna angivet förslag, samt
att partidistriktet med detta ställningstagande översänder motionen till partistyrelsen, samt
att Partidistriktskongressen 2018 antar motionen som sin egen och verkar i dess anda
Margoth Wahlström
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Vi måste inom partiet föra en mer djupgående diskussion om hur vi vänder utvecklingen och
minskar skillnaderna i samhället. Vi kan inta bara skylla på borgerliga regeringar. Skillnaderna har
ökat i ca 20 år. 90-talskrisen med den därpå följande arbetslösheten är sannolikt den huvudsakliga
orsaken till att skillnaderna började öka. Vi har därefter inte i tillräckligt hög grad lyckats att vända
utvecklingen. Även om det stora flertalet har fått det ekonomiskt bättre under de senaste
decennierna så har klasskillnaderna ökat markant. Orsakerna är flera. Försämringar som den
borgerliga regeringen genomförde.
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Även förändringar av skatterna har haft stora effekter. Det gäller bland annat borttagande av
förmögenhetsskatten, gåvoskatten, arvsskatten, fastighetsskatten, vilket ensidigt har gynnat de
som har kapital. Jobbskatteavdragen har i kronor räknat mest gynnat de med höga löner. Skatter
bör också mer aktivt än idag, kunna användas som styrmedel för en bättre miljö i allmänhet och i
synnerhet för att minska klimatpåverkan, samt en lägre resursförbrukning. Det har eftertryckligt
visat sig att kapitalismen i globaliseringens tidevarv, inte klarar av det långsiktiga och
målmedvetna arbete som krävs för ett långsiktigt hållbart samhälle. Därutöver bör
socialdemokraterna arbeta ännu hårdare för att motverka skatteflykt och via EU och på annat sätt
driva dessa frågor. Bland annat måste möjligheterna att placera tillgångar i så kallade skatteparadis
stoppas. En sak som vi bör vara uppmärksamma på är att löneökningar alltid benämns i procent.
Direktörer säger att ”vi har endast fått en löneökning på t ex 3 %, vilket motsvarar vad löntagarna
fått.” Höjningar av bonusar, arvoden, löner och motsvarande skall alltid också redovisas i fasta
krontal. Det är viktigt att effekterna av olika beslut är tydliga
Vi socialdemokrater ska självklart såväl ideologiska debatten som i vardagen driva en politik som
leder till en ökad jämlikhet och jämställdhet.
Därför yrkar vi:
att medverka till att tydliggöra löneskillnader, lönehöjningar och andra förmåner mellan olika
grupper i samhället i syfte att få underlag för bl. a politiska beslut
att med utgångspunkt från vårt partiprogram bedriva en ideologisk offensiv och en politik som
tydligt visar vårt partis vilja och ambition att minska klyftorna i Sverige.
att en ekonomisk politik som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle ur alla aspekter –
ekonomiskt, ekologiskt och socialt
att som en del i den ekonomiska politiken se över skattessystemet så att det bidrar till ökad
jämlikhet och jämställdhet samt som styrmedel för en bättre miljö och en lägre resursförbrukning
att öka investeringarna i humankapital – utbildningen av människor – och i infrastruktur och
bostäder
att staten finansierar långsiktiga investeringar genom lån
att arbetet med att motverka skatteflykt intensifieras, samt att möjligheterna att placera tillgångar i
så kallade skatteparadis stoppas.
att partiet i olika politiska organ konsekvent driver en lönepolitik som bidrar till att minska
löneskillnaderna
att höjningar av bonusar, arvoden, löner och motsvarande alltid också redovisas i fasta krontal
att partidistriktskongressen 2018 antar motionen som sin egen och översänder den till
nästkommande partikongress
Gunnar Jönsson, Inger Ponsler, Tord Persson, Per Olsson
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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Socialdemokraterna har en stark tradition av att stå upp för samhällets alla människor. Genom tät
samverkan mellan LO-förbunden och partiet har vi kunnat ge bättre livsvillkor för många.
Socialdemokratins arbete för jämställdhet ska inte heller förminskas. Genom utbyggnaden av den
offentliga sektorn och en mycket medveten jämställdhetspolitik har kvinnor givits möjligheten till
ett ekonomiskt oberoende och egen inkomst.
Det är dock tyvärr ett faktum att arbetsmarknaden fortfarande är långt från jämställd. Det är
fortfarande i stor utsträckning kvinnor som arbetar deltid och kvinnor tjänar ofta betydligt
mindre än män. Några av de allra lägsta lönerna finns inom yrkeskategorier där kvinnor
dominerar bland de anställda. De lägre lönerna som dessa yrkeskategorier ofta får straffar sig
genom hela livet. Dessa arbetstagare hamnar i en ekonomisk beroendeställning vilket minskar
deras möjligheter att leva ett självständigt liv. För de som är ensamstående med barn innebär de
lägre lönerna betydande svårigheter att få vardagen att gå ihop. När dessa människor efter ett
långt och fysiskt krävande yrkesliv sedemera går i pension lider de ytterligare ekonomiska
förluster och får det ännu svårare eftersom deras pensioner ofta är låga.
Socialdemokratin är i en besvärlig sits då vi ofta styr i kommuner och landsting där
kvinnodominerade yrken är framträdande. Vi har således ett arbetsgivaransvar för dessa
människor. Vi får dock aldrig glömma att vi är ett arbetarparti som bör kunna hålla
arbetsgivaransvaret i huvudet samtidigt som vi prioriterar rätten för kvinnor att få en drägligare
inkomst och i slutändan ett bättre liv.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna i Skåne vid framtida avtalsrörelser tydligt ska ta ställning för högre löner
för kvinnodominerade yrken
Adrian Magnusson, Isabelle Strandhagen, Rickard Axtelius, Annie Jönsson och Terese Grahn
Ystads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Roger Jönsson
Ordförande

I många länder är det sedan länge möjligt att byta kön på pappret – från man till kvinna, eller
tvärtom. I bland annat Storbritannien, Italien, Portugal, Argentina, Spanien och i Sverige har
transsexuella personer möjlighet att byta juridiskt kön.
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På ett par håll i världen är det redan en realitet. Nepal införde för ett par år sedan ett tredje
alternativ. En medborgare i Nepal kan lista sig som ”annan” - istället för man eller kvinna - i sina
ID-handlingar. Liknande möjligheter finns bland annat i Australien och Sydafrika. Tyskland är nu
först ut i Europa att införa ett alternativ för dem som inte önskar vara registrerade som man eller
kvinna. En sådan förändring borde inte vara svår att införa i Sverige. Det handlar inte om att
ändra de kön som redan finns, utan om att införa en tredje möjlighet för de som inte är man eller
kvinna. Den tyska lagen lämnar emellertid bara öppet för intersexuella att registrera sig som
varken man eller kvinna. RFSL vill att den möjligheten skall införas i Sverige. Dessutom bör
möjligheten att byta juridiskt kön vidgas så att det kan ske efter eget val. Detta är en reform som
berör tusentals personer i Sverige. Reformen är också särskilt viktig eftersom utredningar visat
att transpersoner har sämre levnadsomständigheter och hälsa. ”Regeringen vill modernisera
könstillhörighetslagen, för att ge den enskilde större rätt att definiera sig själv”, sa regeringen den
5 augusti 2017 med hänvisning till en utredning 2014 om juridiskt kön samt två nya utredningar
om konsekvenserna därav. Jag vill - tillsammans med bl.a. RFSL, Amnesty och
Transföreningen FPES - påminna om Regeringens löfte om en modernisering av denna
lagstiftning. Det är emellertid viktigt att lagtexten utformas så att den inte skapar avvikande eller
utanförskap.
Därför yrkar vi:
att Sverige liksom en rad andra länder inför möjligheten att registrera sig som tillhörande ett
alternativ till man och kvinna och att möjlighet att byta juridiskt kön skall kunna ske efter eget val
samt
att detta önskemål om ändring i lagstiftningen i detta hänseende framförs till partistyrelsen och
riksdagsgruppen
Bo Widegren
Ystads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande

Porrindustrin är systematisk kommersiell förnedring av kvinnor. Den ska motarbetas. Porr finns
lätt tillgänglig på många hotell. Genom att gynna de hotell som är porrfria på porrvisande hotells
bekostnad kan vi skapa ekonomisk press. Det kan hjälpa oss att långsiktigt tvinga porrindustrin
möta den ekonomiska kvävningsdöden. Därför ska politiker och anställda inom förvaltning aldrig
bo på hotell som visar porr, om det är möjligt att undvika. Riksorganisationen för Kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige, ROKS, rekommenderar hotellgäster att söka sig till något av de många
porrfria hotell som finns. Idag är 189 hotell och konferensanläggningar i Sverige certifierade som
porrfria. Från http://www.porrfritt.se/omcertifieringen.asp:
”Dessa krav måste hotellet/anläggningen uppfylla för att få bli certifierad som porrfri:
Det får inte finnas några tv-kanaler som erbjuder pornografiska, eller så kallade ”erotiska” filmer,
varken i standardutbudet eller i betal-tv.
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Det räcker inte med att erbjuda gästerna möjlighet att blockera vissa kanaler med pornografiskt
utbud för att hotellet/anläggningen ska räknas som porrfri. Att stänga av kanaler med
pornografiskt material under tid på dygnet då det visas pornografiska filmer är endast godkänt då
det handlar om extern teknisk nedsläckning via systemleverantör och som inte kan påverkas
lokalt på hotellet/anläggningen.
Hotellet/anläggningen ska varje år skriftligen bekräfta att de uppfyller dessa krav.”
Därför yrkar vi:
att Socialdemokratiska Arbetarepartiets ledamöter i kommunfullmäktige driver frågan
att alla hotellbokningar som görs av kommunen ska göras på porrfria hotell i alla fall det är
möjligt
att Socialdemokratiska Arbetarepartiets ledamöter i kommunfullmäktige röstar för att personal i
förvaltningen som bokar hotellrum måste motivera skriftligt varför de inte bokar porrfritt i de fall
de inte gör det
att Socialdemokratiska Arbetarepartiets representanter från Malmö i organisationen Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) driver frågan att motsvarande regler ska gälla för SKL
att Socialdemokraterna i Skåne bifaller motionen
att Skånes partidistrikt beslutar om att rekommendera alla sina arbetarekommuner att anta
motsvarande policy
Edvin Fors
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande
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Den svenska demokratin bygger i hög grad på förtroendet för institutionerna och vissheten att
demokratiska beslut styr, utan hot och korruption. De senaste årens brottsutveckling
underminerar därför det demokratiska systemets fundamenta.
Otillåten påverkan och korruption, ofta i samband med myndighetsutövning eller riktat mot
målsäganden och vittnen, breder ut sig. Vi ser även en ökad våldsanvändning och en allvarlig
situation i vissa utsatta geografiska områden.
Detsamma gäller bedrägerier riktade mot välfärdssystemen. Assistansbedrägerirena har blivit ett
argument för dem som vill försvaga en av de viktigaste frihetsreformerna, LSS. De som drabbas
är i hög grad de mest utsatta människorna i vårt samhälle. Till denna dystra bild ska också läggas
de enorma utmaningar som ligger i att försöka förebygga våldsbejakande extremism.
Samtidigt är den interna kritiken inom polisen betydande och allt fler väljer att lämna polisyrket just i ett läge där alla är överens om att polisverksamheten behöver stärkas.
Sverige är inte ensamt. USA har också bilbränder, segregerade områden, gängvälde och
systematisk kriminalitet. På sistone har också kritiken mot polisen för brutalitet och rasism ökat. I
efterdyningarna till polisskjutningar har flera enskilda poliser som hämnd avrättats på öppen gata.
Protester och upplopp i amerikanska städer, som Milwaukee i Wisconsin, Ferguson i Missouri
och Baltimore i Maryland - liksom den landsomfattande rörelsen Black Lives Matter visar.
Utvecklingen har byggt upp ett farligt misstroende mellan delar av allmänheten och polisen. För
att motverka detta tillsatte president Barack Obama i december 2014 en kommission ”Task Force
on 21st Century Policing” med uppdrag att undersöka strategier för att minska brottsligheten och
samtidigt öka allmänhetens förtroende för polisen.
Rapporten presenterades i mars förra året och innehöll en rad förslag för att stärka förtroendet
mellan allmänhet och polis. Det gäller till exempel beträffande betydelsen av legitimitet, tillsyn,
utbildning, arbetsmiljö och användandet av ny teknologi
(http://www.cops.usdoj.gov/p…/taskforce/interim_tf_report.pdf)
Den viktigaste åtgärden som lyfts fram i rapporten är betydelsen av att polisen har lokal
förankring i de områden som de har ansvaret för att skydda. Polisen måste finnas i området
under längre tid och bygga upp personkännedom och kunskap om de lokala problemen.
New Yorks polisarbete har varit exceptionellt framgångsrikt. Sedan politiken lades om i början av
1990-talet har brottsligheten totalt sett minskat med nästan 80 procent. Att detta inte beror på
sociala eller demografiska förändringar visas av hur brottsligheten slår rekord i en annan storstad
- Chicago. Antalet mord i New York har gått ner från 2 262 år 1990 till 352 förra året. Antalet
våldtäkter har halverats.
Det finns oroande tecken också i New York men den övergripande framgången är något vi måste
lära oss av i Sverige.
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Genom att koncentrera polisarbetet på att förhindra brott har man fått rätt fokus. En
förutsättning har varit många poliser - New York City har, med sina 8,5 miljoner invånare, något
mer än dubbelt så många poliser som i Sverige och de ekonomiska villkoren är av ett slag som en
svensk polis kan drömma om.
Allra viktigast är att polisen är lokalt förankrad. Den som bor i New York kan prenumerera på ett
månatligt e-brev som både berättar om till exempel avstängningar av trafik, och om
brottsutvecklingen i de kvarter man bor. Denna lokala statistik skapar dels ett tryck på politikerna
att reagera om brottsligheten ökar, dels ständiga kontakter mellan medborgare och polis.
Erfarenheterna från president Obamas kommission kopplat till svenska förhållanden visar att
svensk polis var i princip ett kommunalt ansvar fram till mitten av 1960-talet då all
polisverksamhet blev statlig. Under de senaste 50 åren har polisen allt mer fjärmat sig från de
människor som den är satt att skydda. Trots allmänhetens stöd har alla försök att få till lokalt
verksamma poliser misslyckats på grund av att lokalt polisarbete har låg status i det statliga
poliskollektivet.
Tidigare fanns åtminstone folkvalda polisstyrelser i varje län med det yttersta ansvaret för hur
länets polismyndigheter skulle ledas. Polisstyrelserna försvann i polisreformen 1 januari 2015 som
innebar att chefskapet över all svensk polis centraliserades till rikspolischefen - en enskild
tjänsteman med placering på Kungsholmen i Stockholm.
Ur ett internationellt perspektiv är Sverige något av en udda fågel genom avsaknaden av lokal
polisverksamhet. Detta trots att den samlade polisforskningen ger stöd för så kallad
”neighborhood policing”, som också är utgångspunkten för det utvecklingsarbete som
internationella organisationer som FN, EU, OSSE m.fl. använder när de försöker reformera olika
länders polisorganisationer.
En intention med den senaste polisreformen var att försöka råda bot på bristen av lokalt
verksamma poliser. Men trots att snart två år gått så visar inte minst den intensiva debatten kring
polisen att det tvärtom verkar bli allt färre poliser ute i kommunerna. I Norrlandslän kan det vara
omöjligt att få en polis till en brottsplats samma dag.
Ljuset i tunneln är att alltfler kommunalråd verkar vakna upp och vara beredda att ta debatten om
den heliga kon - det vill säga en kommunal polis. De ser att kommunerna får svårare att klara sin
säkerhet. De förstår också att när staten inte förser dem med poliser måste de vara beredda att
själva betala för poliser, vilket idag är förbjudet.
För att både minska brottsligheten och öka allmänhetens förtroende för polisen och samtidigt
möta den tilltagande frustrationen inom polisen bör regering och riksdag göra en kommunal polis
möjlig i de kommuner som så önskar.
Det kräver att det tillsätts en r en snabbutredning. En sådan måste också vara att klara ut
gränsfrågorna mot ordningsvakter och de bevaknings- och säkerhetsbolag som arbetar i
kommunerna och mot enskilda initiativ och civilsamhället som arbetar med ordningshållning i
kommunerna.
Självklart ska frågor som rör bemanning, utbildning, ledarskap, organisation och gränsytan mot
den statliga polisen också klaras ut och likaså mot kommunernas övriga verksamhet.
En kommunal polisorganisation skulle kunna locka tillbaka många av de poliser som nu lämnat
yrket på grund av oklara arbetsuppgifter och långa beslutsvägar.
Att tillåta en kommunal polis skulle stärka det kommunala självstyret och kunna bidra till att
upprätta förtroendet för de demokratiska institutionerna.
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Genom att koncentrera polisarbetet på att förhindra brott har man fått rätt fokus. En
förutsättning har varit många poliser - New York City har, med sina 8,5 miljoner invånare, något
mer än dubbelt så många poliser som i Sverige och de ekonomiska villkoren är av ett slag som en
svensk polis kan drömma om.
Allra viktigast är att polisen är lokalt förankrad. Den som bor i New York kan prenumerera på ett
månatligt e-brev som både berättar om till exempel avstängningar av trafik, och om
brottsutvecklingen i de kvarter man bor. Denna lokala statistik skapar dels ett tryck på politikerna
att reagera om brottsligheten ökar, dels ständiga kontakter mellan medborgare och polis.
En kommunal polisorganisation skulle kunna locka tillbaka många av de poliser som nu lämnat
yrket på grund av oklara arbetsuppgifter och långa beslutsvägar.
Att tillåta en kommunal polis skulle stärka det kommunala självstyret och kunna bidra till att
upprätta förtroendet för de demokratiska institutionerna.
Därför yrkar vi:
att det ska tillsätts en snabbutredning om kommunal polis
att en snabbutredning om kommunal polis ska klara ut gränsfrågorna mot ordningsvakter och de
bevaknings- och säkerhetsbolag som arbetar i kommunerna och mot enskilda initiativ och
civilsamhället som arbetar med ordningshållning i kommunerna.
att en snabbutredning om kommunal polis ska klara ut frågor som rör bemanning, utbildning,
ledarskap, organisation och gränsytan mot den statliga polisen, samt kommunernas övriga
verksamhet.
att antalet poliser måste öka
at de ekonomiska villkoren fören polis måste bli bättre jämfört poliser i utlandet
att polisen ska vara lokalt förankrad
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Tiggeriet cementerar fattigdomen!
En vanlig invändning mot ett förbud är att vi redan har lagar mot allt som är problematiskt runt
tiggeriet. Sverige har förbud mot såväl människohandel som mot att slå läger på någon annans
mark och att skräpa ner.
I praktiken är det mesta av detta tandlöst. Trots att anmälningarna om människohandel har
fördubblats har vi bara fått en fällande dom under senare år. Och medan politiker kräver hårdare
tag mot illegala bosättningar har felparkerade bilar blivit det nya natthärbärget för många EUmigranter.
En annan idé som har lanserats i debatten är att EU-migranter borde ansöka om tillstånd för att
tigga. Men det förutsätter att något gott kan komma ur tiggeriet.
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I själva verket visar all erfarenhet att tiggeriet är destruktivt för alla inblandade parter. Slutsatserna
från Sida, UNDP och andra biståndsorgan är entydiga: tiggeri är aldrig vägen ur fattigdom.
Tvärtom riskerar tiggeriet att cementera fattigdomen när nya generationer av barn växer upp utan
att gå klart skolan och utan närvarande föräldrar.
Därför yrkar vi:
att det ska införas tiggeriförbud på nytt i Sverige
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Polismyndigheten är sedan den 1 januari 2015 ansvarig för polisiär verksamhet i hela landet, detta
sedan en nationell myndighet ersatt de tidigare länsbaserade polismyndigheterna.
Omorganisationen av polisen hade flera uttalade syften, bland annat att polisen skulle komma
närmare medborgarna och att fler beslut skulle fattas på lokal nivå. Omorganisationen beskrevs
som en centraliseringsreform som skulle få decentraliserande effekter.
Utredningsresultaten skulle förbättras och fler poliser skulle finnas ute på gator och torg och
tillgängliga för medborgarna i hela landet.
Nu, nästan tre år senare, är det dock ett faktum att så inte är fallet. Polisen upplevs av många som
mer centraliserad än någonsin förr. Beslut fattas allt längre bort från områdena de berör, chefer
har försvunnit till de stora orterna och vanliga polisresurser i mindre orter upplevs av många som
icke existerande. Under sommaren stängdes flera polisstationer ner helt medan öppettiderna på
vissa begränsades kraftigt. Många av dessa polisstationer dras fortfarande med kraftigt nedskurna
öppettider. I Skåne har flera kommuner fått se sina polisiära resurser försvinna. Simrishamns
kommun är ett exempel på båda dessa företeelser. En kommun på 20 000 invånare som helt
saknar patrullerande poliser och områdespoliser som utgår från orten. Vidare har öppettiderna
och servicen på polishuset i Simrishamn minskat kraftigt de senaste åren. Flera andra orter i
Skåne lider av samma problematik.
Polisiär närvaro ska inte vara något som är förbehållet stora orter. Den brottslighet som utspelar
sig på mindre orter må inte betraktas som lika allvarlig enligt brottsbalken som den som präglar
landets större städer men det innebär inte att mindre orter är fria från brottslighet och otrygghet.
Även på Skånes mindre orter har befolkningen rätt att kunna lita på att polisen kommer om man
utsätts för eller bevittnar ett brott. Likaså ska polisstationerna vara öppna och bemannade och
inte vara en relik från en svunnen tid då polisen faktiskt fanns på orten.
Därför yrkar vi:
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att motionen översänds till den skånska socialdemokratiska riksdagsgruppen att
Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att fler nyexaminerade poliser ska fördelas över hela
Skåne
att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att polisens service är god i hela Skåne
Adrian Magnusson
Ystads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande

Hur kan man beskriva tiggarens åtgärder: 1) hen placerar sig på ett ställe där mycket folk passerar,
2) hen är ofta klädd på ett sätt som visar att vederbörande är mindre bemedlad, 3) hen beskriver
ofta sin familj och andra omständigheter på ett mindre plakat, 4) hen skildrar på så sätt sin
fattigdom i syfte att få människor att i solidaritet skänka en slant. Detta kan jämföras med
kyrkokollekt, Frälsnings-armén kokande julgrytor eller insamlingar för humanitära ändamål. Det
som borde förbjudas är naturligtvis drivkraften till tiggeri, nämligen fattig- och rikedom, men det
är en annan fråga. I kommunallagen finns en likabehandlings-princip och det är att förmoda att
den gäller alla som vistas i kommunen, inte bara kommuninvånare. Vidare kan inte i grundlagen
erkänd rättighet inskränkas genom lokal ordningsstadga utan endast genom särskild lagstiftning. I
Regeringsformen 2 kap 22 § tillerkänns utlänning samma skydd som en svensk medborgare mot
missgynnande p.g.a ras och etniskt ursprung mm. Det är helt klart att dessa tiggeriförbud, även
om de inte formuleras så, är direkt riktade mot romer och fattiga. Enligt samma paragraf är också
utlännings yttrandefrihet samma som svensk medborgares. Därför kan tiggeriförbud inte ges
genom lokal ordningsstadga. Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan
censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. FN:s deklaration formulerar friheten
påföljande sätt: "Var och en har rätt till [...] yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar
att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar
genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.” Med hänsyn till hur tiggeri
beskrevs i inledningen så kan man konstatera att det måste ingå i grundlagsfästa yttrandefriheten
att demonstrera sin egen eller andras fattigdom och behov hjälp. Det kan heller inte komma
ifråga att genom särskild lagstiftning inskränka yttrandefriheten just för tiggare. Egentligen bara
därför att övriga kommuninvånare inte tolererar åsynen av en fattig person.
Därför yrkar vi:
att tiggeriförbud enligt Sveriges grundlagar kan tillåtas och
att denna mening framförs till partistyrelsen och riksdagsgruppen
Bo Widegren
Ystads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande
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Tiggeriförbudets vara eller icke-vara har under en längre tid varit aktuell i den samhälleliga
debatten och frågan om ett förbud mot tiggeri har lyfts ett flertal gånger, både gällande nationella,
generella och lokala förbud. Vid socialdemokraternas partikongress 2017 fattades beslut på hur
man nationellt ska arbeta med frågor som rör tiggeri. Inriktningsbeslut fattades gällande hållning
mot ett nationellt tiggeriförbud.
Ett tiggeriförbud kan problematiseras och belysas från olika perspektiv och kan innebära både
för- och nackdelar. Dock handlar dess innersta kärna om en grundläggande människosyn och
samhälleliga värderingar.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna fortsatt håller fast vid att motsätta sig ett tiggeriförbud, både på nationell
och lokal nivå.
att Socialdemokraterna fortsätter arbetet gällande tiggerifrågan på olika nivåer och genom insatser
som syftar till att lösa den problematik som frågan innefattar, förslagsvis enligt de riktlinjer som
beslutades på partikongressen 2017.
att distriktskongressen antar motionen och översänder den till partiets riksdagsgrupp
Margita Malmros
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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Sedan begreppet A-traktor infördes har det tillkommit andra fordon med samma
körkortstillhörighet som A-traktorerna (EU-mopeder, mopedbilar och vissa traktorer) som får
framföras fortare än 30 km/h. Mot bakgrund att de framöver också kommer att vara
besiktningspliktiga ser jag ingen anledning till att inte A-traktorer ska kunna få framföras i 50
km/h.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna arbetar för en höjning av maxhastigheten för A-traktorer till 50 km/h.
att motionen sänds till Skånska riksdagsgruppen
att distriktskongressen bifaller motionen
Per Persson Landqvist
Hörby Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Susanne Meijer
Ordförande

Ambitionen från oss Socialdemokrater är ur ett miljöhänsyn flytta över så mycket gods och
persontrafik till spårbunden trafik dvs tåg. Detta är vällovligt och bra för oss alla men ställer till
ett problem när det gäller ett av våra andra mål, att bygga fler bostäder och då helst centralt och
stationsnära i våra samhällen så att vi slipper närtransporter med fossildrivna fordon.
Ett av det stora problemet med spårbunden trafik kontra bostäder är buller. Sitter man på en
mindre järnvägsknut som Höör där en del tåg inte stannar märker man att ljudet från vagnarna,
både persontrafik och godstrafik, alstrar olika höga bullernivåer. En del hörs nästan inget alls,
medan andra hjulpar har otroligt höga ljudnivåer. Vid senaste ljudnivåmätningen i Höör så var
det häpnadsväckande nog det man förr kallade X2000 som under sina få sekunder passerar
genom Höör (max tio sekunder) kom upp i en ljudnivå på 95 dB. För dessa få sekunder ska då de
som bygger stationsnära i Höör eller spårnära i andra fall ute på landet enligt dagens normer och
tänkande, betala stora summor för bullerdämpning eller ännu värre, inte bygga alls. I de större
järnvägsknytpunkterna gäller inte detta, då tågen saktar in och stannar och därmed inte alstrar så
mycket buller. Därför kan Malmö, Lund med flera bygga mycket nära sina stationer utan större
kostandstillägg. Idag ställer vi inga krav på spårbunden trafik eller dess transportörer att dämpa
buller från tåg eller vagnar. Jag menar att det är dags att tanka annorlunda och ställa dessa krav så
att vi, ute på landsbyggden, kan bygga stations- och spårnära i vårt samhälle.
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Därför yrkar vi:
att våra företrädare i Riksdagen, Regionen och andra påverkansorgan får i uppgift att arbeta för
en förändring så att även transportörer på järnvägen ska vara med och dämpa de buller nivåer de
alstrar.
Stefan Lissmark
Höör Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anders Magnhagen
Ordförande

Åkerier slipper genom enkla knep betala svensk skatt genom att utländska åkerier som kör
inrikestrafik i Sverige kan slippa skatta för inkomsterna genom att köra regelbundet till
exempelvis Norge. Det kan lösas genom att någon form av transponder eller
övervakningslösning monteras i alla lastbilar. Det säkerställer att det är en schysst konkurrens för
de svenska åkerierna. Självklart är det bra att det finns åkare från olika länder som kan köra runt i
EU, men det måste vara en konkurrens som sker på lika villkor. En del kör in lagligt i landet men
håller sig kvar längre än tillåtet och arbetar svart här. Andra kringgår reglerna genom att göra
korta utresor till Norge - då klassas verksamheten som internationell och då betalas inte skatt i
Sverige. Det är inte heller säkert att de utländska åkerierna alltid betalar sin skatt i hemlandet.
Det har blivit en affärsmodell att man har utländsk bemanning för att man ska undkomma att
betala skatt och sociala avgifter. Skatteverket vet inte hur stort problemet är eller hur mycket det
kostar statskassan i uteblivna skatteintäkter.
Därför yrkar vi:
att någon form av transponder eller övervakningslösning monteras i alla lastbilar som kör på
vägar i Sverige
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Att köra landsvägscykel har blivit allt mer populärt i Sverige. Inte minst märks detta på vägarna i
och runt Österlen. En solig sommardag är det inte ovanligt att man möter ett tiotal cyklister på en
fem mils runda. Österlen anses av många cyklister vara Sveriges absolut bästa område att cykla i
med tanke på antalet mindre vägar med lugn trafik. Här kan man cykla utan att behöva vara
nervös för bilarna som kör om.
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Värre är det på mer trafikerade vägar. Det är inte ovanligt att man blir omkörd av bilar som kör
så nära att det räcker att vika ut lillfingret för att man ska slå i bilens backspegel. Chocken och
rädslan som blir när en bil kör om så nära i kombination med det vindsug som blir efter varje
fordon gör det extremt farligt för oskyddade trafikanter som cyklister. I många länder, som till
exempel Spanien med större cykeltraditioner än Sverige, har man lagstiftat om 1,5 meters regeln.
Detta innebär att bilar ska hålla ett avstånd om minst 1,5 meter i sidled till en cyklist vid
omkörning. Även cyklister har rätt att framföra sitt fordon i trafiken och förtjänar respekt från
sina medtrafikanter. Tyvärr verkar inte alla bilister ha insikten med faran att passera en cyklist
med mindre än en halv meters avstånd. Därför behövs det en lag.
Därför yrkar vi:
att den skånska riksdagsgruppen får i uppdrag att verka för att lagstifta om 1,5 meters regeln
mellan cykel och bil i trafiken.
Sara Anheden
Tomelilla Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Sara Anheden
Ordförande

Det har skrivits och debatterats i radio och TV angående sexuella trakasserier inom färdtjänsten.
Detta får absolut inte förekomma som då kan beröra personer som har olika funktionshinder.
Det förekommer också andra trakasserier av chaufförer som t.ex. ifrågasätter personers
funktionshinder vilket de inte har rätt till att göra. Skånetrafiken som har ansvar för färdtjänsten i
23 skånska kommuner måste ta tag i detta och se till att de som är färdtjänstresenärer ska kunna
åka tryggt och säkert och slippa otrevliga påhopp av chaufförer. Tyvärr finns det chaufförer som
blir uppsagda från ett taxibolag på grund av att de varit otrevliga mot färdtjänstresenärer och även
blivit dömda för sexuella trakasserier får snabbt nytt jobb på något annat taxiföretag.
Därför yrkar vi:
att Skånetrafiken tar större ansvar genom upphandling som stärker skyddet för resenärerna.
Eva-Lena Lindell
Ängelholms Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Christer Hansson
Ordförande
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Då det har diskuteras fram och åter i behovet av nya enklare arbeten i samhället och inget
konkret har hänt så har jag ett förslag om att åter ta in konduktörer på bussarna i stan.
Det kan därmed bli lite lugnare på bussen om mer uniformerad personal finns och att de även
under turistider stå till förfogande. Att genomföra detta tror jag inte blir några problem, då
borgerligheten inte har något emot detta då de privata aktörerna på marknaden säger att det är
inte vinsten de är ute efter utan endast att det skall finnas konkurrerande alternativ.
Därför yrkar vi:
att införa konduktörer på bussarna i kommunen.
att tillföra mer pengar inte tillförs bussbolagen.
Thomas Lindström
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande

Goda kommunikationer är viktiga för utvecklingen. Vi har ett behov av att resa till jobbet, men
självklart även på fritiden. Det finns behov av upprustning av vår järnväg, men även av många
vägar samt utbyggnad av cykelvägar. Underhållet av de svenska järnvägarna är eftersatt och stora
resurser måste tillföras snarast för att järnvägen ska få en godtagbar standard och inte ständigt
drabbas av förseningar i form av nedfallna kontaktledningar, rälsbrott med mera.
Det finns också många angelägna järnvägsprojekt som har stor betydelse för den regionala
utvecklingen. Om kollektivtrafiken ska bli ett reellt alternativ till privatbilismen så måste
kollektivtrafiken – i synnerhet – den spårburna trafiken utvecklas. Snabba kommunikationer kan
också medverka till att tillväxten sprids och är av central betydelse för konkurrenskraft och
tillväxt. Det utgör ytterligare ett skäl till varför vi behöver göra stora investeringar i järnvägsnätet
under den närmaste 10–15-årsperioden
Utbyggnaden av Södra stambanan går alltför sakta, eftersom staten inte har tagit nödvändiga
beslut för att påbörja byggandet av den sedan länge planerade 4-spårsutbyggnaden mellan Arlöv –
Flackarp. Den påbörjades inte förrän 2017, trots att staten via dåvarande Banverket skrev ett avtal
med Region Skåne och berörda kommuner 2009. Byggtiden beräknas till 5 år.
Det är viktigt att se till både helheten och långsiktigheten när det gäller investeringar i spårburen
trafik. Satsningen på spårburen trafik bör inte ses som en kostnad utan som en investering.
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I det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne anges bl. a: Vi vill att Skåne växer samman till
en naturlig region för arbete, studier, handel, rekreation, nöjen och kultur. Den utvecklingen
kräver utökade investeringar i infrastrukturen – och då framförallt i järnvägen. Detta för att
förbättringar i kollektivtrafiken och godstrafiken ska kunna genomföras. En viktig faktor för att
skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är att vi ser till helheten i Skåne.” (sid 25). I Skåne bor ca
1,35 milj. människor, och har under flera år haft en kraftig befolkningsökning. Den har
huvudsakligen skett i kommunerna längs Öresundskusten. Det är dock viktigt att det skapas
förutsättningar för att tillväxten och den positiva befolkningsutvecklingen sprids till alla delar av
Skåne. I det sammanhanget är goda kommunikationer en nyckelfråga. Särskilt viktiga är de östvästliga förbindelserna. Såsom Skånebanan, Helsingborg- Kristianstad samt Simrishamnsbanan,
Malmö – Simrishamn. Under 2014 tog Trafikverket tillsammans med berörda kommuner och
Region Skåne tagit fram en Järnvägsplan, inklusive en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för
sträckan Malmö – Tomelilla. Även en del vägsträckor behöver upprustas för att knyta samman
vårt landskap och bidra till en positiv utveckling i hela Skåne. Cykelvägar i Skåne måste också
byggas ut så att fler kan cykla under trafiksäkra förhållanden. Det gäller såväl för pendling från
bostaden till jobbet, till natur- och friluftsområden och för rekreation i allmänhet.
Därför yrkar vi:
Ökad satsning på infrastruktur i Skåne som medverar till en utveckling och tillväxt i hela
landskapet och som också bidrar till en hållbar tillväxt. Det gäller spårburen trafik, vägar och
cykelvägar
att staten beslutar om en kraftfull satsning på spårburen trafik
- Som medger betydligt bättre underhåll av järnvägsnätet de närmaste åren.
- Som möjliggör en utveckling av regional järnvägstrafik och ett spårvägsnät det närmaste
decenniet så att människors dagliga behov av resande till jobb, studier m.m. underlättas.
- kraftfullt ökade järnvägsinvesteringar i Skåne som har betydelse för utveckling
av den regionala järnvägstrafiken
- att Simrishamnsbanan så snart som möjligt kommer med i den nationella planen för
järnvägsutbyggnad i Skåne
att staten - om det är nödvändigt - lånefinansierar till stora infrastrukturprojekt för att angelägna
projekt ska kunna påbörjas.
att detta i tillämpliga delar förs in i Skåneprogrammet
att partidistriktskongressen antar motionen som egen och verkar i dess anda
Gunnar Jönsson, Tord Persson, Per Olsson
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Jag har titta på de nya priserna för tågresor från 11 dec. 2017. Prissättningen verkar lite konstig
när det gäller App resp. Förköp
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Resa Tågarp-Malmö
App 60 kr Förköp 112 kr JoJo 100,80 kr
Resa Tågarp-Lund
App 50 kr Förköp 92 kr JoJo 82,80 kr vägsträcka 35 km
Resa Tågarp-Kristianstad App 100 kr Förköp 112 kr JoJo 100,80 kr
Resa Tågarp- Helsingborg App 50 kr Förköp 44 kr JoJo 39,60 kr vägsträcka 27 km
Resa Tågarp-Eslöv
App 50 kr Förköp 73 kr JoJo 65,70 kr vägsträcka ca. 30 km
Resa Tågarp-Svalöv
App 50 Kr Förköp 53 kr JoJo 47,70 kr vägsträcka 14 km
Kan ovanstående priser vara riktiga?
Skillnaden mellan APP och Förköp Tågarp –Lund resp Malmö är stor
Resa för oss i Tågarp till centralorten Svalöv borde vara billigare än till Helsingborg.
Prisskilnad Förköp Tågarp-Helsingborg och Tågarp-Eslöv är stor ( 29 kr )
Man skall inte behöva köpa dyr mobiltelefon för att kunna resa till ett vettigt pris
till Malmö eller Lund.
Mitt val att koppla in fiberkabel till ett pris av 20.000kr var meningslöst då det inte går att
använda fiberkabel till att köpa biljet till vettigt pris.
Därför yrkar vi:
Att man ser över gällande biljett taxor så de blir rimliga. Resa till Helsingborg bör vara dyrare än
Tågarp – Svalöv
Lennart Andersson
Svalövs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anders Svärd
Ordförande
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Den goda jorden, den som är värdefullast, den värnar ingen om. Samhällets behov av mark för
bostäder och industrier går före, tätorterna växer på den omkringliggande åkermarken. Den blir
oanvändbar för jordbruk för all framtid. Varje dag förvandlas tio hektar åker till motorväg i
Europa. Ingen större opinion finns emot det. Ska svenskproducerad etanol öka från 1 till målet 4
procent av bensinförbrukningen i landet krävs att 25 procent av vår totala veteproduktion går till
etanolfabriker. Ska vi köpa etanol från Brasilien? Kom ihåg att hela Brasiliens produktion räcker
bara till att ersätta bensinen i "två" Sverige. Eller från Sveriges skogar? Det kan ge 4 procent.
Ska rapsbaserad biodiesel (RME) nå EU:s mål om 5,75 procents andel krävs 180 000 hektar
rapsodling i Sverige, och vi kan långsiktigt odla bara 200 000 om vi ska undvika sjukdomar i
marken. Blir oljan så dyr att vi inte kan köpa soja från Sydamerika måste vi odla 125 000 hektar
oljeväxter bara för att ersätta den. Slutsatsen är att åkermarken inte räcker. Inte om vi med
produkter från den ska ersätta oljan i fordonen och värma hus samt, naturligtvis, mätta munnar.
Sluta tänka på hur det är i dag. Bygg inte på åkermark, bygg på mark som är sämre lämpad för
jordbruk. I dag slår många kommuner fast att det går bra att bygga bostäder, industrier, etc. på
åkermark eftersom "i dagsläget är åkermark inte en bristvara"., men hur är det i morgon?
Bygger vi hus, industrier, vägar etc, på åkermark försvinner den för evigt. Bygg på annan mark,
inte åkermark. Det finns gott om sådan mark. Se åkermark som en viktig samhällsresurs.
Världens befolkning växer och odlingsmarken räcker inte till. För kommande generationers skull,
tänk på ett hållbart samhälle.
Så här enkelt kan det vara:
1 kg vete = 8 hg mjöl = 2 st. bröd.
1 bröd = 1 500 kalorier som livnär 1 person/dag.
En villatomt på 1 000 m2 ger 1 600 bröd/år = 4,4 bröd dagligen.
Det livnär 4 personer i all framtid.
Värna om jordbruksmarken. Bygg inte på den goda jorden. Tänk på ett hållbart samhälle!
Därför yrkar vi:
att vi ska värna om den goda åkermarken,
att samhällets behov av mark för bostäder och industrier etc. inte ska går före det framtida
behovet av den omkringliggande åkermarken.
att vi inte ska bygga på åkermark,
att vi ska bygg på mark som är sämre lämpad för jordbruk,
att vi för kommande generationers skull ska tänka och verka i handling för ett hållbart samhälle,
att framförhållning är en dygd att värna om.
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Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Nobelpristagaren Paul J. Crutzen visar i en rapport att biobränslen ger i många fall upphov till
mer växthusgaser än traditionell bensin och diesel. Rapporten finns publicerad i tidskriften
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions. Methane emissions from boreal and tropical
forest ecosystems derived from in-situ measurements. Förklaringen till det är det industriella
jordbruk, med mycket gödslande, som används för att få fram biobränslena. Enligt Crutzens
beräkningar ger biodiesel framställd av raps upphov till upp till 1,7 gånger så mycket växthusgaser
som vanlig diesel. Etanol från sockerrör, en brasiliansk exportsuccé som går till bland andra
Sverige, är bättre, med 0,5 till 0,9 gånger så stora utsläpp som bensin. Den i USA ofta använda
majsen resulterar i 0,9-1,5 gånger så mycket utsläpp som bensin. Rapportens medförfattare Keith
Smith säger att: "Så som det används nu verkar bioetanol av majs vara en ganska meningslös
aktivitet". Jag Stefan A. Johansson har sagt och skrivit att: "Etanol som biobränsle är ingen vinst
för miljön". Paul J.Crutzen är född 1933 och är nederländsk atmosfärkemist. Han fick sin
utbildning vid Stockholms universitet, där han blev docent i meteorologi 1973. Han är sedan
1980 professor och föreståndare för Max-Planck-institutet för kemi i Mainz, Tyskland. Crutzen
har gett många fundamentala bidrag till kunskapen om atmosfärens kemi och fysik, bland annat
när det gäller stratosfärens ozonskikt och effekterna på atmosfären av ett kärnvapenkrig. Paul J.
Crutzen fick, tillsammans med Mario Molina och Sherwood Rowland, 1995 års nobelpris i kemi
för klargörandet av mekanismerna för ozonets bildning och nedbrytning i atmosfären. Den
växande produktionen av etanol är ej så positiv som många tror. Efterfrågan på mark för grödor
som sockerrör, majs, vete för etanolproduktion ökar. Naturvårdare är rädda för att man ska börja
odla energigrödor i hittills orörda områden som regnskogar, vilket skulle drabba växt- och
djurlivet. Amerikanska jordbruksekonomer har kommit fram till slutsatsen att jakten på etanol
riskerar att driva upp priset på mat i världen. Vilket även en studie från Chalmers visar.
Etanol har även negativa effekter för risken att drabbas av cancer och luftvägssjukdomar.
Övergången till etanol leder till ökade utsläpp av hälsofarligt marknära ozon. Det orsakar och fler
dödsfall i luftvägssjukdomar än om man kör på bensin. Slutsatsen dras av atmosfärforskaren
Mark Z. Jacobson vid Stanforduniversitet i Kalifornien. I avancerade datormodeller har han
beräknat hur luftkvaliteten kommer att se ut 2020. Då det antagligen kommer att finnas betydligt
fler etanoldrivna bilar än i dag. I en modell kördes bilarna på bensin, i en annan på E 85, som är
en blandning med 85 procent etanol och 15 procent bensin. Han har kommit fram till att om alla
bilar i USA skulle gå över från bensin till etanol skulle ozonhalterna öka märkbart i tätbefolkade
regioner med mycket trafik, och orsaka 200 fler dödsfall per år i landet, varav 120 i Los Angeles.
Det motsvarar en ökning med fyra respektive nio procent av de förväntade ozonrelaterade
dödstalen för bensindrivna bilar år 2020.
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E 85-fordonen kommer att ge minskade halter av två cancerframkallande ämnen, bensen och
butadien, men öka två andra, formaldehyd och acetaldehyd. Enligt honom är "cancerrisken för E
85 är jämförbar med den hos bensin. Men i vissa delar av landet innebär E 85 markant ökade
ozonhalter, det främsta beståndsdelen i smog". Enligt beräkningarna kommer det att leda till 770
extra akutbesök och ytterligare 990 sjukhusinläggningar för astma eller andra luftvägsinfektioner.
Etanol är ej miljövänligt, om man ser till dess utsläpp av luftföroreningar enligt Mark Z.
Jacobson. - E 85-utsläppen orsakar minst lika stora hälsoskador som bensin, som årligen vållar
runt 10.000 för tidiga dödsfall på grund av markozon och partiklar, säger han.
- Så om du ska tanka etanol, gör det inte utifrån hälsomässiga grunder. Det är inte bättre än
bensin, utan uppenbarligen något sämre.
Källa: Stanfor University, Mark Z. Jacobson
Effects of ethanol (E85) versus gasoline vehicles on cancer and mortality in the United States
Det är inte hållbart att bygga symbolpolitik på spritångor.
Det krävs mer än tro och tyckande av förtroendevalda politiker mot bättre vetande!
Därför yrkar vi:
att etanol är en politisk bubbla,
att subventionerna av etanol ska upphöra,
att krav på tillhandahållande av biobränsle på bensinstationer i lagstiftningen ska upphöra.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Dagens biobränslen i till exempel Helsingborg används till stor del i stadsbusstrafik och till en del
i personbilar. Man bör skilja på biobränslen som exempelvis etanol och biodiesel som används i
energieffektiva dieselmotorer och på bio/naturgasbränsle som används i ineffektiva
ottogasmotorer.
Gasmotorer har så låg verkningsgrad som ca 16 procent i stadsbusstrafik, hela 30 procent sämre
än dieselmotorer med 23 procent (genomsnittssiffror i Göteborgs stadstrafik).
Energieffektivitet är en mycket viktig parameter som ofta glöms bort. Miljöpolitiska slagord som
”fossilfritt” styr ofta utvecklingen och det skymmer sikten. Biogas är en utmärkt energikälla med
bra klimatnytta men som fordonsbränsle är den en teknisk återvändsgränd eftersom gasmotorer
är så ineffektiva. Gasmotorer ger dessutom utsläpp av oförbränd metan och än värre av lustgas,
båda aggressiva växthusgaser 30 respektive 300 gånger starkare än koldioxid. Gasmotorer borde
därför mycket snart förpassas till historien.
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Nuvarande batteri av statssubventioner till biogas som fordonsbränsle är därför missriktat och
har snedvridit användandet av biobränslen. ”Tekniska inlåsningseffekter” i form av bussflottor
och bränsleproduktion av biogas har redan skapats. Statssubventioner borde snarare gå till
biobränslen som kan användas i dieselmotorer och till att stödja ny, energibesparande
fordonsteknik, bland annat elhybrider. Mot den bakgrunden är det oroande om inhemsk etanoloch biodieselproduktion hotar att strypas av ny EU-reglering. Det är också oroväckande att
oinformerade politiker vurmar för biogas som fordonsbränsle. Biogasens klimatnytta måste
förstås tas till vara. Lämpligen sker det genom att ersätta fossil naturgas i kraftvärmeproduktion (i
till exempel Öresundsverket o Ryaverket) där biogasen omvandlas till el o värme med hög
verkningsgrad och med god avgasrening. Nuvarande missriktade skattesubvention av biogas som
fordonsbränsle bör då slopas och omformas till annan användning.
Det som tydligt kommer, och som många tycks ha missat, är elektrifiering av busstrafiken i form
av el-biodieselhybrider. Så här ser det ut; För att ersätta 1 kWh biodiesel krävs 1,3 kWh biogas i
en ottogasmotor (30 procent lägre verkningsgrad). I en el-dieselhybrid (ingen extern el) åtgår 0,6
kWh diesel. I en laddhybrid åtgår 0,4 kWh diesel. Helt elektrisk drift är möjlig på linjer upp till ca
10 km. I ett tankeexperiment använder vi 1 kWh biogas och ”elomvandlar” den i ett
kraftvärmeverk. I en laddhybridbuss (kommersiell från 2014) ger den elen, på grund av hög
verkningsgrad, bromsenergiåtervinning, elektrifiering av hjälpfunktioner med mera, femfaldigad
energieffektivitet/körsträcka jämfört med 1 kWh biogas i en gasbuss. Dessutom sker det rent,
tyst och med lägre kostnad. Motsvarande utveckling med laddhybrider ser vi även i personbilar,
men där med långsammare genomslag.
Därför yrkar vi:
att det är dags att sluta elda för kråkorna med biogas och utforma politiken därefter,
att förnybar elproduktion passar mycket väl in i framtida alltmer elektrifierade fordonsflottor
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Klimatavtalet i Paris förutsätter ökad konsumtion av fossila bränslen detta sekel ut och fem
gånger mer kärnkraft för att samtidigt klara en ekonomisk tillväxt. Detta är orealistiskt då
tillgången på kol, olja och naturgas inte kommer att räcka till enligt Kjell Aleklett professor
emeritus, Uppsala universitet, Globala energisystem, Institutionen för geovetenskaper.
Parisöverenskommelsen kräver att vi skall minska våra utsläpp av koldioxid från olja, kol och
naturgas, men också att koldioxid skall fångas in och bindas i marken. I avtalet kallas det
markbundna kolet för negativa utsläpp. Den teknik som framförallt nämns som lösning är CCS
(carbon capture and sequestration). Förutom att koldioxid från fossila bränslen skall fångas in
och lagras i marken skall vi också fånga in och lagra koldioxid från bioenergi, BECCS.
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Betydelsefullt för Parisavtalet var att FN:s klimatpanel, IPCC, hade accepterat klimatscenariot
RCP2.6, det scenario som visar att ekonomisk tillväxt är möjlig genom att energianvändningen
ökar mer än dubbelt fram till 2100, samtidigt som våra utsläpp minskar. Användning av fossila
bränslen skall däremot inte minska, men genom de negativa utsläppen är det möjligt att minska
utsläpp av koldioxid. Vilka volymer som skall lagras i marken har inte redovisats i detalj.
Om den obeprövade CCS-tekniken misslyckas finns det 2050 två alternativ; vi har misslyckats
med att reducera utsläppen av koldioxid till en nivå som reducerar temperaturökningen till 2 °C,
eller vi har inte tillräckligt med användbar energi för ekonomisk tillväxt för jordens 10 miljarder
invånare. År 2000 presenterade IPCC 40 klimatscenarier och de representerade
temperaturökningar från någon grad upp till 6 °C. Globala energisystem vid Uppsala universitet
har 2009 visat i en forskningsrapport att de scenarier, som resulterar i de högsta
temperaturökningarna, förbrukar mer fossila bränslen än vad som finns rapporterat som reserver.
Ett av dessa scenarier är IMAGE 2.4 B2. Scenariot skulle 2100 konsumera fem gånger mer kol än
vad vi gör i dag, och så stora kolreserver finns inte. Det är detta gamla scenario som omarbetats
till RCP2.6, men den orealistiska konsumtionen av kol finns fortfarande kvar. Det finns få
personer som vet att det scenario som är grunden för Parisavtalet konsumerar mer fossil energi
2100 än vad vi gör i dag. Den vetenskapliga beskrivningen av klimatscenariot RCP2.6 finns i en
artikel i tidskriften Climatic Change, RCP2.6: exploring the possibility to keep global mean
temperature increase below 2°C. Tyvärr är betydelsefull data, som krävs för att analysera
scenariot, placerade som figurer utan att vara presenterade i tabellform. Genom att använda
dataprogram som digitaliserar figurer finns det möjlighet att få tillgång till de siffror som behövs
för en detaljerad analys. Huvudförfattare till artikeln är Detlef P van Vuuren, och på en direkt
fråga till honom om man tagit hänsyn till vår forskningsrapport, som visar att det saknas fossila
bränslen för scenariot, blev svaret: ”Det är korrekt att vi inte citerar det arbetet”. Vi beklagar att
IPCC också väljer att inte citera vår forskning i sin femte klimatrapport.
I RCP2.6-artikeln visas ökad energianvändning fram till 2100, och ökningen är den dubbla
jämfört med i dag. Till min förvåning skall konsumtion av fossil energi öka under seklet.
Användning av förnybar energi beräknas naturligtvis också öka, men för många är det säkert
förvånande att även kärnkraften skall öka med en faktor fem. Vad som gör det möjligt att trots
detta minska utsläppen av koldioxid, samtidigt som den fossila konsumtionen ökar något, är de
negativa utsläppen. I diagrammet nedan sammanfattas den fossila konsumtionen under seklet.
Minskningen av olja är i linje med vad som presenteras i boken: En värld drogad av olja .
Minskningen innebär att övergång till alternativa bränslen för våra fordon är ett måste. Den
globala kolförbrukningen har nu planat ut och förväntas minska i framtiden. Det betyder att den
ökning av fossilbränslen som scenariot visar är orealistisk. Att öka den globala
naturgasproduktionen enligt diagrammet är också orealistiskt. Scenariot RCP2.6 kräver att vi
utvinner så mycket kol som det går, men att vi samtidigt urskiljer koldioxid då kolet förbränns
och att koldioxid pumpas ner i marken. Det betyder att den anläggning för CCS som Vattenfall
byggde i Tyskland var helt i linje med de krav som Sverige skrev på i Paris. Om president Trump
satsar på kolbrytning och CCS så är det också i linje med Parisavtalet. Det faktum att det inte
finns tillräckligt med fossila bränslen för att genomföra Parisavtalet kommer att få allvarliga
konsekvenser för vår framtida ekonomi. Den globala produktionen av konventionell olja nådde
ett maximum 2007. Nu är det okonventionell olja, oljesand och frackingolja, som förskjuter en
total nedgång några år. Kolproduktionen liksom gasproduktionen kommer också att nå maximal
produktion.
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Peak Oil, Peak Coal och Peak Gas är bra för klimatet, men om vi skall ha en ekonomisk tillväxt i
framtiden krävs det hundraprocentig satsning på förnybar energi positivt energinetto. De negativa
utsläppen som finns inskrivna i Parisavtalet kan inte bli en del av framtidens energiförsörjning,
det krävs ännu större satsningar på förnybar energi.
Artikeln som beskriver RCP2.6: Detlef P van Vuuren m fl: ”RCP2.6: exploring the possibility to
keep global mean temperature increase below 2°C, Climatic Change”, Vol. 109 pp 95-116, 2011;
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs 10584-011-0152-3
Diagrammet nedan visar den fossila konsumtionen under seklet med tvågradersscenariot
RCP2.6. Negativa utsläpp är koldioxid som lagras i marken vid fossil förbränning genom CCSteknik.
Därför yrkar vi:
att vi inte ska ägna oss åt tro och tyckande mot bättre vetande
att vi inte ska ägna oss åt tro och tyckande om orealistiska scenarier
att förtroendevalda politiker ska lära sig att tänka fritt, självständigt, kritiskt, vetenskapligt och
objektivt,
att förtroendevalda politiker ej ska ägna sig åt tro och tyckande utan att inhämta vetenskapliga
fakta,
att folket, medlemmar och väljare ska sättas i ett sådant förhållande till sina problem, att det finns
en möjlighet att åsikterna har något förnuft och att de beslut som gör så ofta som möjligt är
riktiga,
att alla förtroendevalda socialdemokrater måste lära sig att tänka eftersom det ej är en medfödd
konst.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Vindkraft är mycket svår att ekonomiskt försvara i nuläget, trots det gör mycket stora satsningar.
Vän av ordning frågar sig varför? Vad är förklaringen? Är det klokt och ekonomiskt försvarbart?
Är det bra för miljön? Är det bra för klimatet?
Energimyndigheten skriver i sammanfattningen i sin rapport: Produktions-kostnader för
vindkraft i Sverige, ER 2016:17
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/nyheter/2016/er-2016_17produktionskostnader-for-vindkraft-i-sverige.pdf
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Det kan också vara värt att nämna att intäkterna från försäljning av el på den nordiska
elmarknaden idag ligger runt 0,40 kr/kWh, alltså i nivå med produktionskostnaderna för de
billigaste projekten i referensfallet. Med tanke på hur kostnadsbilden ser ut idag är det troligt att
det bara är de bästa vindkraftsprojekten som kommer att förverkligas och att det är investerare
som har projekt med mycket goda vindlägen, låga kostnader och låga avkastningskrav som
kommer att investera i svensk vindkraft under de närmaste åren.
Fakta om vindkraft:
Den samlade elkonsumtion i Sverige är cirka 140 TWh, terawattimmar, per år.
Vindkraften producerade cirka 6,1 TWh el 2011.
För att producera 30 TWh med vinkraft krävs det att ett nytt vindkraftverk sättas upp varje dag
fram till år 2020.
Vindkraftverk som placeras på land kostar mellan 20 och 26 miljoner kronor att sätta upp.
Vindraftverk till havs kostar mellan 40 och 60 miljoner kronor att sätta upp. Drift och underhåll
kostar 10–16 öre/kWh respektive 15–25 öre/kWh. Livslängden är cirka 12 år för ett
vindkraftverk.
Ett vindkraftverk kan inte starta utav sig själv utan hjälp. El produceras först vid 3–4
sekundmeter och maximalt vid 12–14. När det blåser 30 sekundmeter stängs verken av
säkerhetsskäl. Verkningsgraden på vindkraftverk är lägre i skogslandskap.
Energimyndigheten har under drygt 10 år från 2003 lämnat cirka 800 miljoner kronor i bidrag till
utbyggnad av vinkraft i Sverige. Det vill säga pengar som kommer från skattemedel.
För varje kWh från landbaserade vindkraftverk betalade varje skattebetalare ett tillägg på 26 öre
och från vattenbaserat 46 öre 2012. Huvudsakligen gagnas utländsk industri.
Sverige nettoexporterar varje år mer el än Danmarks årsförbrukning. El producerad med vinkraft
säljs med förlust i Tyskland och Danmark.
I England ifrågasätts landets vindkraftsatsning.
Under 2012 betalade konsumenterna 12 miljarder kronor till vindkraftsindustrin i förhöjda
avgifter. 12 000 arbetade i branschen som inte är särskilt personalintensiv. Varje anställd kostade
1 miljon kronor i subvention.
Svensk vindkraft kostar samhället 3,6 miljarder per år enligt Svensk energi.
Norge säger nej till vindkraft.
Danmark sågar vindkraften via Miljöekonomiska rådet och föreslår omprövning av parkerna
Horns Rev 3 och Kriegers Flak samt reducerat stöd. Det anses ge en besparing till företag och
hushåll på 3,5 miljarder danska kronor.
Tyskland brukar föras fram som ett exempel på ett land som satsar på vindkraft. Chefen för
Copenhagen Consensus Center, Bjørn Lomborg, säger att Tyskland sviker de fattiga och inte
skapar en tillförlitlig energiförsörjning och inte skyddar klimatet.
I år beräknas tyska konsumenter subventionera grön energi med 209 miljarder kronor utöver den
ordinarie elräkningen. Grön energi kan inte täcka Tysklands behov. Konsumtionen av brunkol
steg i fjol till den högsta nivån sedan 1990. Sakkunniga menar att Tysklands energipolitik är ett
mycket dyrbart sätt att åstadkomma ingenting. Rätt sätt är en dramatisk ökning av investeringar i
grön forskning och utveckling för att ta fram en ny generation av effektiv förnyelsebar energi,
lagringsteknologi och intelligenta elnät.
Kungliga vetenskapsakademins energiutskott har slagit fast att Sveriges vindkraftsatsning är
överdriven, forcerad och omotiverad och har föreslagit en oberoende kommission med uppgift
att studera elens och elprisets samhällsbetydelse.
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Sveriges elproduktion är i stort fossilfri. Varför har vi ej det utgångspunkt i stället för att försöka
vara politiskt korrekta för stunden?
Malmö kommun skatteplanerar med vinkraft. Den som tillverkar egen vindkraftsel slipper betala
energiskatten om 29,3 öre per kWh och moms på den mängd kWhs som annars hade behövt
köpas. Malmö Kommun utnyttjar på det sättet statliga subventioner: Det vill säga
skatteskattemedel. Det är en mycket bräcklig konstruktion. Vindkraften står och faller med
understöd från skattebetalarna.
Därför yrkar vi:
att utbyggnaden av vinkraft i Sverige med statliga subventioner ska stoppas omgående:
att Sverige bör öka investeringarna i grön forskning och utveckling,
allt Sverige ska verka för att få fram en ny generation av effektiv förnyelsebar energi,
att Sverige ska verka för ny lagringsteknologi och intelligenta elnät.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Produktion av biogas och biogas är en viktig del för att nå målet om ett fossilfritt samhälle.
Situationen för de anläggningar som finns är kritisk, och det startas inga nya. Problemet är att det
är mycket billigare att importera biogas från Danmark eftersom Danmark har ett produktionsstöd
för biogasproduktion. Sverige har en subvention för användningen som gör att den importerade
danska gasen får dubbla subventioner. I Jordberga finns Europas tredje största anläggning för
biogas. På senare tid har man tvingats fackla det mesta av gasen eftersom Eon istället köper gasen
från Danmark. Produktionsmaterial finns, men kontrakten med lantbrukarna förnyas inte.
Anläggningen beräknas under 2017 gå med ett underskott med 35 Mkr. Ändras inte reglerna är
risken stor att anläggningen stängs.
För att Sverige ska vara konkurrenskraftigt när det gäller biogasproduktion, måste ett
produktionsstöd införas snarast. På sikt borde det finnas enhetliga regler inom EU. Antingen
subventionerar man produktionen eller användningen. Det ska inte vara möjligt att få del av båda.
Därför yrkar vi:
att produktionsstöd för produktion av biogas och biogödsel snarast införs
att Sverige arbetar för att regler för biogasproduktion införs inom EU
att distriktskongressen beslutar bifalla motionen
att motionen sänds till riksdagsgruppen
att motionen översänds till partistyrelsen
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Jan-Erik Andersson
Tomelilla Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Sara Anheden
Ordförande

Idag består förpackningar ofta av ett antal olika förpackningsmaterial, särskilt av olika sorters
plaster. Detta gör att förpackningarna är svåra för konsumenten att sortera och för
återvinningsföretagen att återvinna. Producenterna har ett ansvar för återvinningen av
producentmaterialet, men om det inte går att särskilja de olika materialen hamnar förpackningen i
det brännbara materialet. Det är inget dåligt alternativ att energiåtervinna materialet jämfört med
att som många andra länder deponera det. Men det finns naturligtvis bättre alternativ, nämligen
att se till att materialet återanvänds. Förutsättningen för detta är att materialen är lätt sorterbara
och att det är klart vilka material de består av. Därför måste det ställas högre krav på
producenterna. De måste ange vilka material som finns i förpackningen och hur dessa ska
sorteras.
Därför yrkar vi:
att producenterna av förpackningar tydligt ska ange vilka material som ingår i deras
förpackningar
att producenterna ska använda förpackningsmaterial som är lätt återvinningsbara
att distriktskongressen beslutar bifalla motionen
att motionen översänds till partistyrelsen
att motionen översänds till den skånska riksdagsgruppen
Jan-Erik Andersson
Tomelilla Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Sara Anheden
Ordförande

FNs 17 globala hållbarhetsmål – Agenda 2030 – antogs av medlemsländerna 2015. Nu är det upp
till världens länder att genomföra målen och delmålen till år 2030. Då krävs att alla –
myndigheter, kommuner och regioner, universitet och högskolor, näringsliv och civilsamhälle
samt medborgarna – bidrar så att vi når målen.
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Den svenska Agenda 2030-delegationen kom med sina förslag till regeringen under sommaren
2017 kring hur Sverige ska arbeta för att nå målen, men hittills har regeringen (Ardalan Shekarabi)
inte presenterat någon handlingsplan.
Delegationen förslog att följande mål skulle prioriteras i Sverige för en hållbar välfärd.
• Ett jämlikt och jämställt samhälle
• Hållbara städer
• En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
• Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
• Hållbara och hälsosamma livsmedel
• Stärkt kunskap och innovation
För Skåne och våra kommuner är prioriteringarna mycket giltiga. Jämlikhet och jämställdhet
mellan kvinnor och män är viktigt liksom hållbara städer vad gäller t ex klimat och miljö. En
cirkulär ekonomi med hållbar konsumtion måste vi ha liksom ett starkt näringsliv där affärerna
måste vara hållbara. Skåne är en livsmedelsregion där det som produceras och konsumeras måste
vara i förening med vad planeten tillåter och måste främja vår hälsa. Ska Agenda 2030-målen nås
krävs kunskap och innovationer.
Delegationen föreslår folkbildningsinsatser kring agendan och för Skånes del föreslås att Region
Skåne som utvecklingsansvarig får en samordningsroll för att målen ska nås. I övrigt måste
kommunerna ha en nyckelroll tillsammans med näringsliv och civilsamhälle samt medborgarna
själva.
Därför yrkar vi:
att partidistriktets kongress uppmanar regeringen att omgående besluta om en handlingsplan för
hur Sverige ska nå målen i Agenda 2030,
att partidistriktets kongress beslutar att våra S-politiker i Region Skåne och i våra kommuner
lyfter fram Agenda 2030-frågorna och medverkar till att målen kan nås före år 2030.
Jan Lindelöf
Kristianstads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande

I Sverige så har omkring 576 000 djur varje år i genomsnitt under åren 2011-15 utsatts för olika
djurförsök. Det är ungefär 1600 nya djur varje dag.
Det har på senare tid kommit allt bättre och bättre tekniker som kan ersätta många utav
djurförsöken vilka gör användandet utav försöksdjur många gånger helt onödigt.
Utvecklingen av de djurfria metoderna kan ge mer träffsäkra metoder, mer adekvata testsvar och
samtidigt kosta mindre och resultera i bättre djuretik. Som exempel träffar ett djurförsöksfritt
allergitest rätt till 90 %, vilket kan jämföras med de djurförsök som varit standard, och som har
en tillförlitlighet på 75 %.
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Istället för djurförsök så arbetar man idag med cellmodeller, organ-on-chip, matematiska
datormodeller, kemiska analysmetoder och forskning på frivilliga människor. Vi har finansierat ett
kompetenscentrum för alternativa metoder till djurförsök. Det är en bra början men projektet
kräver fortsatta satsningar och bör kompletteras med en nationell handlingsplan om djurförsök.
Sverige har idag inte en nationell strategi i dessa frågor, som rör såväl forsknings-, näringslivssom utbildningsfrågor. Området har däremot tagit fart internationellt. Nederländernas regering
bla har antagit en plan om att till 2025 fasa ut en stor del av sina djurförsök och minska dem
inom andra områden. Nederländerna letar efter andra länder att samarbete med. Sverige bör bli
ett av de ledande länderna i arbetet med att utveckla och använda djurfri forskning.
Därför yrkar vi:
att Sverige antar mål och handlingsplan för att minska och fasa ut djurförsök.
att Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress bifaller motionen
att Socialdemokraternas partikongress bifaller motionen
Mattias Elensjö
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande

Ett steg mot en hållbar miljöomställning och för en renare bilpark görs genom införandet av en
skrotningspremie. Till skillnad från moderna bilar är äldre bilar betydligt sämre på att rena
avgaserna innan de släpps ut vilket i förlängningen leder till en smutsigare luft i vår närmiljö.
Genom att vi förnyar bilparken så innebär även detta en ökad trygghet då nyare fordon är av
bättre säkerhet. Likaså innebär det hälsofördelar då vi kommer inandas betydligt mindre avgaser.
Därför yrkar vi:
att vi inför en skrotningspremie på ett anpassat belopp för bilar som är tio år och äldre.
Nadjam Malik
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Moderaterna och Centerpartiet lades ner utav alliansen 2007. Nedläggningen utav
djurskyddsmyndigheten var ett stort nederlag för våra bönder, djur och det svenska djurskyddet.
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De små jordbruken slås ut ett efter ett pga bristande lönsamhet och vi går mot allt större och
större enheter. Antal företag med nötkreatur, får, svin, höns m.m. inom det svenska jordbruket
har gått från över 135 000 st 1980 till omkring 30 000 st 2016 samtidigt som besättningsstorleken
har ökat dramatiskt.
Vi kommer aldrig att kunna konkurrera med övriga länder i den rådande prispress som sker utav
livsmedel ute i Europa och världen.
Det finns alltid något land som har sämre djurskydd, arbetsvillkor, högre antibiotikaanvändning
och billigare produktionsmetoder mm som kan producera samma vara till ett lägre pris. Det är
inte ovanligt idag att vi ser fläskkött från Danmark, oxkött från Irland eller Brasilien etc.
Idag är det jordbruksverket som ska utveckla livsmedelsproduktionen samtidigt som den har i
uppgift att skydda djuren. Intressekonflikten dem emellan gör att det är högst olämpligt att
samma myndighet sitter på båda stolarna.
Den svenska djurskyddslagen har två grundprinciper - det förebyggande och skyddet för
djurindividen. Med djurskyddet placerat under Jordbruksverket har flera avsteg gjorts från det
som är djurskyddslagens grundbultar. Det är inte bra för djurskyddet och på sikt inte bra för
svenska konsumenters förtroende för svenska produkter.
Sverige behöver en expertmyndighet för djurskydd som har till uppgift att säkerställa att
djurskyddslagstiftningen efterlevs i enlighet med lagens syfte.
Nu senast så var det kultingarnas lagstadgade rätt att få vara de första 28 dagarna hos sin mamma
som fick stryka på foten till att det idag blivit tillåtet att ta en del av kultingarna från mamman
redan från 21 dagar för den ekonomiska tillväxten. Detta till trots att en enig djurexpertis påtalar
kultingarnas behov utav sin mor i minst 28 dagar och risken för ökad antibiotikaanvändning på
grund av sjuka smågrisar så har jordbruksverket kört över både opinion och expertis. De svenska
djurskyddsreglerna har inte bara försvagats för grisar utan även för hästar, kor och
slaktkycklingar. Ovanstående är exempel på försämringar i det svenska djurskyddet sedan
djurskyddsmyndigheten lades ner. Vad är nästa steg i det försämrade djurskyddet för att kunna
hänga med i prispressen nedåt? Att sänka de svenska djurskyddsreglerna för att få ökad tillväxt är
fel väg att gå. De svenska mervärdena, i form av ett bättre djurskydd, bör inte naggas i kanten.
Djurskyddet är viktigt för medborgarna ute i Europa och allra viktigast är det för svenskarna
enligt den nygjorda undersökningen Eurobarometern (2015). Undersökningen visar att 99% utav
de svenska medborgarna anser att skyddet för djuren i livsmedelsindustrin är viktigt. Bara i
Sverige så tar vi livet av över 100 miljoner landdjur och 19 miljarder marina djur årligen. Det
innebär ett stort ansvar i att se till att alla djuren har det bra, får leva och växa upp under goda
förhållanden. Det är också viktigt att djuren får en ordentlig omvårdnad i sitt slutskede i form av
tidsbegränsade djurtransporter och övervakade slakteriprocesser för att förhindra övergrepp. Ett
samhälles utveckling kan bedömas efter hur väl det behandlar sina allra svagaste och mest
värnlösa individer. De djur vi tar hand om är helt beroende av att vi tar ansvar för skötsel och
omvårdnad på bästa sätt. Djuren kan inte föra sin egen talan. En djurskyddsmyndighet skulle
bryta det osunda förhållande som idag råder på Jordbruksverket mellan näringsliv och djurskydd.
Sverige ska ligga i framkant när det gäller djurskydd. Med en expertmyndighet för djurskydd kan
vi se till djurens bästa samtidigt som vi kan motivera ett högre pris för våra produkter baserat på
ett utökat djurskydd.
Därför yrkar vi:
att Sverige inrättar en djurskyddsmyndighet
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att Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress bifaller motionen
att Socialdemokraternas partikongress bifaller motionen
Mattias Elensjö
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Det största hotet mot samhället är de förväntande klimatförändringarna. Det är därav av yttersta
betydelse att vi börjar förändra samhället så att vi minimerar den påverkan vi gör på klimatet. Det
är vårt ansvar mot vår familj, vårt samhälle och våra medmänniskor. Enligt Naturvårdsverket bör
en person inte orsaka mer än ett till två ton växthusgaser per år. Idag orsakar en person cirka elva
ton växthusgaser. En genomsnittlig villa konsumerar cirka 25 000 kilowattimmar (kWh)
elektricitet per år, varav merparten går till uppvärmning. Den siffran har drastiskt ökat under de
senaste 25 åren. Inom el-område 4 (där Skåne ingår) kostar 1 kWh cirka 47,75 öre, vilket
motsvarar cirka 12 000 kronor per år i elkostnader. Sett till miljöpåverkan så motsvarar 25 000
kWh, om elen är svenskproducerad, ett halvt ton koldioxid eller 2,5 ton koldioxid om det är el
producerad inom norden. För att minska medborgarnas miljöpåverkan så bör ett ekonomiskt
incitamentsystem införas där hushåll kompenseras för miljöanpassningar. Vi har tidigare infört
liknande system, där vi exempelvis har kompenserat hushåll då det har bytt ut sina oljepannor.
Då bidrag/skatteavdrag likt RUT och ROT främst gynnar och nyttjas skevt så bör andra former
tillämpas. Istället bör en klumpsumma tilldelas de hushåll som väljer att ersätta sina gamla
vitvaror och miljöfarliga värmesystem, ansluter sig till fjärrvärmesystemet, byter ut fönsterna mot
bättre isolerande, väljer att installera bättre och miljövänligare isolering, installera solpaneler och
dylikt. Bostäderna bör anpassa så att de anpassas till minst kraven för energiklass A (Boverket,
enligt deras föreskrift BFS 2011:6), fördelaktingen att de blir klimatneutrala.
Därför yrkar vi:
att en årlig vikt klumpsumma bör tilldelas hushåll som ekonomisk kompensation för deras
klimatomställning,
att motionen sänds till distriktets nästkommande partidistriktskongress samt nästkommande
partikongress,
att motionen sänds till den skånska riksdagsgruppen.
Gustav Ekström
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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Det globala jordbruket står för en femtedel av de klimatutsläpp som orsakar klimatförändringar.
Det främsta hotet mot Sveriges invånare är de förväntade miljöförändringar. Det kommer
medföra enorma merkostnader och det är därav viktigt att minimera vår påverkan av naturen.
Sverige är i behov av att säkras, och det är återigen på Socialdemokraternas axlar som ansvaret
faller.
Rimligtvis så bör de som orsakar miljöskadan också vara de som betalar för samhällsväxlingen.
Enligt Naturvårdsverket bör en person inte orsaka mer än ett till två ton växthusgaser per år. Idag
orsakar en person cirka elva ton växthusgaser, varav livsmedel står för cirka två ton.
Merparten av utsläppen från jordbruket kommer från uppfödning av betesdjur, exempelvis
nötkreatur. Därav behöver man genom ekonomiska styrmedel verka för att minska
konsumtionen av dessa djur. Beskattning bör rimligtvis vara graderad utefter djurens
miljöpåverkan, i likhet med flygskatt som graderas utefter destination. Därtill bör skatten vara
utöver mervärdesskatten (moms). Det är även viktigt att skatten riktas mot konsumenterna och
inte producenterna – allt för att främja de svenska bönderna.
Därför yrkar vi:
att införa en graderad extra beskattning av kött,
att Skånes partidistrikt driver frågan om extra beskattning av kött,
att motionen sänds till distriktets nästkommande partidistriktskongress samt nästkommande
partikongress,
att motionen sänds till den skånska riksdagsgruppen.
Gustav Ekström
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Idag har vi regler på att nybyggnationer ska vara energiklass C (Boverket, enligt deras föreskrift
BFS 2011:6). Samtidigt har samhället förmågan att bygga nybyggnationer av energiklass A, den
lägsta. Vårt boende står idag för en ansenlig andel av våra konsumtionsbaserade utsläpp varav
uppvärmning är merparten av det. Det är därav rimligt att alla nybyggnationer, både bostäder och
övriga byggnader, ska i så pass stor grad som möjligt vara klimatneutrala.
Samtidigt har samhället stora mängder äldre byggnader som är i behov av att bli miljövänligare.
Det är idag vanligt att äldre hus är av energi E eller sämre (skalan går från A till G). Dessa är i
behov av ekonomiska stimulanspaket för att bli miljövänligare.
Det är samhällets ansvar att se till så att vår värld består åt våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn
och så vidare. Att miljöanpassa våra byggnader är en liten del av det ansvarstagandet.
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Därför yrkar vi:
att en klimatfond instiftas vars ändamål är att finansiera byggnadsanpassningar så att byggnader
blir miljövänligare,
att en statlig fastighetsskatt införs där ett mindre procenttal av den öronmärks till tidigare nämnd
fonds fördel,
att samtliga nybyggnationer med byggstart efter 2020 bör vara av energiklass A
att samtliga nybyggnationer med byggstart efter 2025 bör vara klimatneutrala
att motionen sänds till distriktets nästkommande partidistriktskongress samt nästkommande
partikongress,
att motionen sänds till den skånska riksdagsgruppen.
Gustav Ekström
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Om fisket miljöprövas kommer vi att få bättre beslutsunderlag för både fiskenäringen och för
bevarandet av de berörda arterna. - All landbaserad industriverksamhet miljöprövas, varför ska då
inte den vattenbaserade prövas? I varje miljöprövning ska det även göras en alternativutredning.
Fiske som sker på ett ohållbart sätt påverkar bestånd och uppväxtplatser långt mer än många
verksamheter som blir föremål för miljöprövning. En miljöprövning av fisket skulle innebära att
allt inom branschen behandlas: ekonomi, miljö, sociala aspekter, levande hamnar, turism,
rättigheter och skyldigheter vid fiske samt inte minst bevarandet av arterna. Vidare så är det
endast vid 500 av Sveriges totalt 2 100 vattenkraftverk som det finns någon form av fiskväg.
Fiskens väg är dubbelriktad och när den skall tillbaka till havet möts den av kraftverkets turbiner
som enda utväg. Det flesta ålarna hackas till döds av turbinerna, varför de utgör det enskilt största
hotet mot ålen. Både torsk och ål har under många år varit utrotningshotad. Kustfiskarna
försvinner i allt större takt och hamnarna tillika kustsamhällena står allt mer öde under
vinterhalvåret. Det finns också bra exempel på beslut som lett till positiva saker för oss alla. I
Öresund finns torsk i alla storlekar och anledningen till detta är utan tvekan det beslut om
trålförbud från 1932. Vi kan dock inte riktigt luta oss tillbaka här heller, fisketrycket i Öresund är
högt, kanske så högt att ett framtida bestånd är hotad.
Därför yrkar vi:
att lagar och regelverk ändras så fisket blir miljöprövat.
att distriktskongressen beslutar översända motionen till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Per Olsson, Tord Persson, Gunnar Jönsson
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
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Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Vi befinner oss mitt i en miljökatastrof med oanade konsekvenser för framtiden. Svenska företag
och kommunala reningsverk släpper ut förgiftat avloppsvatten i sådan stor skala att det är
ogripbart för medborgarna att förstå, detta sker på 2000-talet. Dessutom sker det helt lagligt
godkänt av mark & miljödomstol och länsstyrelser runt om i landet. Effekten på ekosystemet i
närområdet över tid vid utsläppet undersöks nästan aldrig. Mark & Miljödomstol, länsstyrelser,
kommuner och hav & vattenmyndigheten har ingen dykande personal som arbetar med utsläpp.
Utsläppen kontrolleras av företagen själva med egenkontroller. Kontrollerna sker nästan aldrig
vid själva utsläppet utan en bra bit därifrån. Detta gör att utspädningseffekten är så stor i havet
eller sjön att det den dag det mot förmodan skulle larma då är det för sent. Då är sjön eller havet
redan dött. Kontrollerna är där med helt meningslösa om de inte sitter i närområdet av utsläppet.
Mark & Miljödomstol och länsstyrelser måste börja ställa krav på bättre reningsteknik och att den
sker på land och inte under ytan. Kunskapsutbildning i provtagningsteknik av personal på
myndigheter måste ske fortlöpande. Dykande personal måste utbildas. Pengar måste sättas till för
sedimentprover. Kommunpolitiker och kommunala tjänstemän som upphandlar reningsteknik
måste utbildas i helhetsproblematiken runt innehållet i avloppsvattnet för att förstå vad som
behöver göras. Andra länder har föregått med gott exempel som Kanada där regeringen hjälpt
sina pappersbruk att sköta sin rening på land. Efter att detta gjordes har förstörda bukter
återhämtat sig.
Därför yrkar vi:
att gamla vattendomar som beviljar avloppsutsläpp skall omprövas.
att krav om rening och mätning av avloppsutsläpp skall skärpas.
att distriktskongressen beslutar översända motionen till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Per Olsson
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Vi eldar mer sopor i Sverige än någonsin. Nästan en fjärdedel av soporna som eldas i svenska
värmeverk importeras, det mesta från Norge och Storbritannien. Men att elda sopor leder till
utsläpp av giftiga ämnen. Exakt hur stora utsläppen är vet ingen. Den lönsamma branschen
motsätter sig nya krav på mätningar.
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2014 fanns 34 anläggningar, som förvandlar hushållssopor till energi och värme. Åtta miljoner
ton sopor eldades upp i värmeverken. Sopor stod för 22 procent av bränslet i
fjärrvärmeanläggningarna.
– Egentligen borde vi ha ett förbud mot förbränning av återvinningsbara material. Det vore till
exempel bättre att lägga den plast vi inte kan återvinna i dag på deponi så man kan återvinna den
längre fram. Att elda plast är väldigt dålig energiutvinning ur olja, säger Göran Finnveden,
professor i miljöstrategisk analys på Kungliga tekniska högskolan.
Mellan 2008 och 2014 mer än tredubblades importen av sopor till Sverige.
2014 importerade Sverige 2,4 miljoner ton sopor, vilket innebär att importerade sopor står för
nästan en tredjedel av de sopor som eldas i värmeverken. Den främsta anledningen till att Norge
väljer att exportera sina sopor till Sverige är, att det är billigare än att hantera dem i Norge.
Lastbilstransporterna för med sig onödiga koldioxidutsläpp och sopexporten leder till att
norrmännen källsorterar sämre. Det är slagsmål om soporna. Och ju sämre sorterat avfallet är
desto bättre betalt får anläggningarna för att ta emot dem. Men sopeldningen har också den ett
högt miljöpris. Runt 20 procent av soporna blir aska, som måste tas om hand på något sätt.
Bottenaskan, som samlas i botten av pannan, används till exempel som fyllnadsmaterial. Askan
som bildas av rökgaserna samlas in i skorstenen och kallas flygaska. I den askan samlas ofta
giftiga ämnen, som är farliga för människor och djur om de släpps ut i naturen.
Och trots att tekniken för att rena avgaserna hela tiden blir bättre leder sopeldningen till utsläpp
av koldioxid och miljöfarliga ämnen. Vid förbränning av sopor kan bland annat
cancerframkallande dioxiner och furaner bildas. Dioxiner och furaner är svårnedbrytbara och
finns därför kvar i naturen under lång tid. Gifterna är cancerframkallande och hormonstörande
och påverkar arvsmassan, tillväxten och fertiliteten hos djur och människor. Exakt hur stora
utsläppen från den stadigt ökande sopförbränningen är i dag vet ingen. För att bättre kunna följa
utsläppen och åtgärda brister i tid vill Naturvårdsverket att värmeverken ska mäta utsläppen
kontinuerligt. Tekniken finns och används på flera ställen i Europa. Utveckla
återvinning/återbruk – och minska sopförbränningen det måste vara ledstjärnan i en cirkulär
ekonomi. Kommunens bör få ett större ansvar även när det gäller återvinning och återbruk.
Därför yrkar vi:
att hårdare krav ställs på att produkter och material ska återanvändas och återvinnas
att kommunerna får ett stärkt ansvar för återbruk och materialåtervinning
att sopförbränningen minskar
att förbränningsanläggningar förbättrar avgasreningen samt att utsläppen mäts kontinuerligt
att partidistriktskongressen antar motionen som sin egen och översänder den till nästkommande
partikongress
Gunnar Jönsson, Tord Persson, Per Olsson
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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Det planeras för en ny gasledning Nordstream 2, som kommer att passera öster om Gotland.
Ett påstick till Sverige vore ingen jätteaffär.
Det går inte att försörja Sverige med enbart elkraft från 100 procent förnybar energikälla.
Lite information: Öresundsverket i Malmö använder naturgas för uppvärmnig och
för att generera el. .Öresundsverket tillgodoser 70% av de skånska hushållens elbehov
och därtill 40% av Malmös värmebehov. (Källa e-on )
Därför yrkar vi:
Att man undersöker möjligheten av att göra påstick på gasledningen Nordstream 2 till Sverige.
Lennart Andersson
Svalövs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anders Svärd
Ordförande
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Post och telestyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en
Nationell planlösning för marksänd TV efter den 31 mars 2017.
Nedsläckning av 700 MHz bandet blev i Skåne 12 okt. 2017.
Information har gått ut om detta att man skall göra en ny kanalsökning, så man
får tillbaks de TV kanaler man hade innan nedsläckningen av 700 MHz bandet.
Det visade sig att bara att göra en ny kanalsökning inte gav alla TV kanaler tillbaks.
Därför yrkar vi:
Att man vid nästa stora ändring av Tv utsändningar går ut med bättre Information till hushållen.
Lennart Andersson
Svalövs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anders Svärd
Ordförande
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Kärnvapen utgör ett hot mot mänskligheten. I dag finns mer än 22 000 kärnvapen i världen.
Många av dessa vapen har avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945 i Hiroshima och
Nagasaki. Det är tydligt att förekomsten av kärnvapen utgör ett hinder för en fredlig och jämlik
samverkan mellan världens stater. I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud
(A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Ett historiskt beslut och
viktigt för att nå en kärnvapenfri värld. 122 stater, däribland Sverige, röstade för ett totalförbud
mot kärnvapen. Beslutet var ett viktigt steg för att eliminera ett av de största hoten mot
mänskligheten. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte skrivit under och
implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del. I en tid av oro i omvärlden behöver vi arbeta
aktivt för nedrustning. Inom arbetarrörelsen har det länge funnits en kamp för fred och
nedrustning och Sverige har alltid varit en stark röst mot kärnvapen, det är därför oerhört viktigt
att Sverige ratificerar avtalet.
Därför yrkar vi:
att den skånska riksdagsgruppen uppdras att verka för att regeringen signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud
att distriktsårskongressen genom ett uttalande tillkännager att man ställer sig bakom att Sverige
signerar och ratificerar FN:s kärnvapenförbud
att distriktsårskongressen bifaller motionen
Susanne Meijer
Hörby Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Susanne Meijer
Ordförande

Kärnvapen utgör ett hot mot mänskligheten. I dag finns mer än 22 000 kärnvapen i världen.
Många av dessa vapen har avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945 i Hiroshima och
Nagasaki. Det är tydligt att förekomsten av kärnvapen utgör ett hinder för en fredlig och jämlik
samverkan mellan världens stater. I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud
(A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Ett historiskt beslut
och viktigt för att nå en kärnvapenfri värld. 122 stater, däribland Sverige, röstade för ett
totalförbud mot kärnvapen. Beslutet var ett viktigt steg för att eliminera ett av de största hoten
mot mänskligheten. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte skrivit under och
implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del.
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I en tid av oro i omvärlden behöver vi arbeta aktivt för nedrustning. Inom arbetarrörelsen har
det länge funnits en kamp för fred och nedrustning och Sverige har alltid varit en stark röst mot
kärnvapen, det är därför oerhört viktigt att Sverige ratificerar avtalet.
Därför yrkar vi:
att det skånska partidistriktet verkar för att regeringen signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud
att distriktskongressen 2018 genom ett uttalande tillkännager att man ställer sig bakom att Sverige
signerar och ratificerar FN:s kärnvapenförbud
att distriktsårskongressen bifaller motionen
att det skånska partidistriktet verkar för att regeringen signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud
Anna Ingers, Åsa Holmqvist, Robert Lexeklint och Mia-Jonas Plunteman
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Mikael Andersson
Ordförande

Kärnvapen utgör ett hot mot mänskligheten. I dag finns mer än 22 000 kärnvapen i världen.
Många av dessa vapen har avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945 i Hiroshima och
Nagasaki. Det är tydligt att förekomsten av kärnvapen utgör ett hinder för en fredlig och jämlik
samverkan mellan världens stater. I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud
(A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Ett historiskt beslut och
viktigt för att nå en kärnvapenfri värld. 122 stater, däribland Sverige, röstade för ett totalförbud
mot kärnvapen. Beslutet var ett viktigt steg för att eliminera ett av de största hoten mot
mänskligheten. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte skrivit under och
implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del. I en tid av oro i omvärlden behöver vi arbeta
aktivt för nedrustning. Inom arbetarrörelsen har det länge funnits en kamp för fred och
nedrustning och Sverige har alltid varit en stark röst mot kärnvapen, det är därför oerhört viktigt
att Sverige ratificerar avtalet.
Därför yrkar vi:
att det skånska partidistriktet verkar för att regeringen signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud
att distriktskongressen bifaller motionen
Ingalill Bjartén och Madeleine Göransson
Simrishamns Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Karl-Erik Olsson
Ordförande
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Den 7 juli 2017 skrevs historia då majoriteten av FN:s medlemsstater antog ett förbud mot
kärnvapen. Processen har varit lång och grundar sig i det humanitära initiativet och den
humanitära utfästelsen som till stor del har förändrat debatten om kärnvapen med start 2010.
Efter decennier av tekniska, abstrakta, diskussioner om kärnvapen har såväl kärnvapenstater som
kärnvapenfria stater på senare tid behövt förhålla sig till mänsklig säkerhet, humanitär rätt och
humanitära konsekvenser av kärnvapenanvändning. Detta har skapat en mer inkluderande och
öppen kärnvapendebatt inom vilken trycket på kärnvapenstaterna att nedrusta har ökat.
Situationen har utgjort ett unikt tillfälle att ta nya steg för nedrustning och utveckla den
internationella rätten kring kärnvapen genom ett förbudsavtal. Vi socialdemokrater har alltid stått
för fred och säkerhet runt om i världen vi har alltid stått för människor lika rätt och värde. Vi är
tydliga med att Sverige ska vara ett så kallat neutralt land i omvärlden. Vi socialdemokrater säger
ett blankt nej till Nato både från vår partikongress och från företrädare som t ex utrikesminister
Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist. Men när det kommer till att skriva under
ett förbud mot kärnvapen går det väldigt långsamt. Frågan ska utredas i långbänk. USA trycker på
för att Sverige inte ska skriva på. Vår regering har inte skrivit under avtalet ännu fast
utrikesministern har givit sitt muntliga stöd. Nobels fredspris delades den 10 december ut till
organisationen ICAN som är den internationellt ledande civilsamhälleliga aktören i kampen för
ett förbud mot kärnvapen reglerat i internationell rätt, enligt norska Nobelkommittén.
Applåderna ville inte ta slut när Beatrice Fihn, ICAN:s generalsekreterare och Setsuko Thurlow,
som vid 13 års ålder överlevde bombningen av Hiroshima och sedan vigt sitt liv åt att berätta om
kärnvapen, mottog diplom och medalj
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna i Skåne med hemställan att kongressen hos regeringen begär att Sverige
omgående undertecknar det kärnvapenförbud som man ställde sig bakom 7 juli 2017.
att Socialdemokraterna i Skåne bifaller motionen i sin helhet.
Jan Lindelöf och Tony Nilsson
Kristianstads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande

Kärnvapen utgör ett hot mot mänskligheten. I dag finns mer än 22 000 kärnvapen i världen.
Många av dessa vapen har avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945 i Hiroshima och
Nagasaki. Det är tydligt att förekomsten av kärnvapen utgör ett hinder för en fredlig och jämlik
samverkan mellan världens stater.
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I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons). Ett historiskt beslut och viktigt för att nå en kärnvapenfri
värld. 122 stater, däribland Sverige, röstade för ett totalförbud mot kärnvapen. Beslutet var ett
viktigt steg för att eliminera ett av de största hoten mot mänskligheten. Sverige har dock, trots att
man tillstyrkte avtalet, ännu inte skrivit under och implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges
del. I en tid av oro i omvärlden behöver vi arbeta aktivt för nedrustning. Inom arbetarrörelsen
har det länge funnits en kamp för fred och nedrustning och Sverige har alltid varit en stark röst
mot kärnvapen, det är därför oerhört viktigt att Sverige ratificerar avtalet.
Därför yrkar vi:
att det skånska partidistriktet verkar för att regeringen signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud
att distriktsårskongressen genom ett uttalande tillkännager att man ställer sig bakom att Sverige
signerar och ratificerar FN:s kärnvapenförbud
att distriktsårskongressen bifaller motionen
Ann-Sofie Adermark
Kristianstads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande

Kärnvapen utgör ett hot mot mänskligheten. I dag finns mer än 22 000 kärnvapen i världen.
Många av dessa vapen har avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945 i Hiroshima och
Nagasaki. Det är tydligt att förekomsten av kärnvapen utgör ett hinder för en fredlig och jämlik
samverkan mellan världens stater. I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud
(A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Ett historiskt beslut och
viktigt för att nå en kärnvapenfri värld. 122 stater, däribland Sverige, röstade för ett totalförbud
mot kärnvapen. Beslutet var ett viktigt steg för att eliminera ett av de största hoten mot
mänskligheten. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte skrivit under och
implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del. I en tid av oro i omvärlden behöver vi arbeta
aktivt för nedrustning. Inom arbetarrörelsen har det länge funnits en kamp för fred och
nedrustning och Sverige har alltid varit en stark röst mot kärnvapen, det är därför oerhört viktigt
att Sverige ratificerar avtalet.
Därför yrkar vi:
att det skånska partidistriktet verkar för att regeringen signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbudet
att distriktsårskongressen genom ett uttalande tillkännager att man ställer sig bakom att Sverige
signerar och ratificerar FN:s kärnvapenförbud
att distriktsårskongressen bifaller motionen
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Sara Mellander
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Undertecknade motionärer förslår att Distriktskongressen på olika sätt verkar för att Sverige
godkänner och ratificerar FN:s konvention om kärnvapenstopp. Slutmålet är en kärnvapenfri
värld. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om beslutets följder. Det innebär också att
skjuta upp beslutet till nästa år. Detta är det officiella skälet. Det verkliga skälet är enligt vår
mening NATO:s (läs USA:s) skarpa hot om försvårat fortsatt försvarspolitiskt samarbete. Ett nej
till att underteckna konventionen är indirekt ett ja till NATO. Vid ett medlemskap i NATO får vi
acceptera kärnvapen i Sverige. Det är alldeles befängt att tro att Sverige skulle kunna bestämma
bestyckningen på ex. Amerikanska örlogsfartyg. Låt Sverige förbli alliansfritt och neutralt. Låt
Sverige återgå till traditionen som medlare och att verka för avspänning. Säg ja till FN:s
konvention.
Därför yrkar vi:
att distriktskongressen verkar för att så snabbt som möjligt meddela Sveriges avsikt är att
underteckna FN:s konvention om kärnvapenstopp.
att, distriktskongressen beslutar översända motionen till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Tord Persson
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Vi måste göra betydligt större insatser och kraftfullare åtgärder för att minska miljöbelastningen i
Östersjön. Utsläppen av kväve och fosfor har skapat sådan syrebrist, att hela havsbotten dött på
en yta som är lika stor som två Danmark. Övergödningen orsakar också giftig algblomning varje
sommar. Detta måste därför vara en mycket högt prioriterad fråga i Östersjösamarbetet
I stället har fokus under de senaste åren varit kraftigt höjda anslag till militären. Som skäl har
anförts hotet från Ryssland. Finns det någon grund för detta hot? Det är ytterst tveksamt
Det motiveras av bl. a kriget i Ukraina och Rysslands annekterade av Krim. Det har Ryssland fått
kraftig kritik för, av såväl EU som Sverige. Det påstås också att Ryssland har ökat sin
övningsverksamhet i närheten av de svenska gränserna samt att Ryssland har ökat sina
militärutgifter. I debatten framförs också att Sverige endast har ”en veckas” försvar.

133

Då är det viktigt att understryka att Rysslands militärutgifter har ökat från en mycket låg nivå.
Deras försvarsutgifter, storleksmässigt, är endast 8 % av NATO:s. Att Ryssland skalle lunna
besegra Sverige på en vecka och sedan hålla Sverige ockuperat är ytterst osannolikt. Sverige är
inte hotat av Ryssland, det är till större delen en myt. Att vi däremot behöver en bättre beredskap
för ev. kriser är en annan sak. Vi bör rusta oss för att bättre kunna stå emot oförutsedda
händelser p.g.a. väder och stora bränder eller vi om av något skäl inte kan importera tillräckligt
med livsmedel eller andra varor som vi är beroende av. Ökade militärutgifter är ingen lösning och
det är fel prioritering. Vi måste fokusera på förtroendeskapande åtgärder genom diplomati och
utökat samarbete inom bl. a miljöområdet. 122 länder i FN, med undantag av de flesta Natoländerna och de stora kärnvapenländerna Ryssland, USA, Frankrike, Storbritannien och Kina,
antog den 7 juli 2017 ett legalt bindande avtal som förbjuder kärnvapen. Sverige varit ett av de få
europeiska länder som har deltagit i förhandlingarna som sätter nedrustningsfrågan på rätt spår.
Nu drivs det en kampanj från bl. a borgerligheten att Sverige inte ska underteckna avtalet. Det är
självklart helt fel. Sverige bör snarast möjligt underteckna kärnvapenavtalet.
Därför yrkar vi:
att Sverige tar initiativ för ett utökat samarbete med övriga Östersjöländer i syfte att vidta
kraftfulla åtgärder för att minska miljöbelastningen i Östersjön
att Sverige rustar sig för ev. kriser p.g.a. väder och andra oförutsedda händelser och därmed
stärker möjligheterna för civilbefolkningen att klara påfrestningarna.
att en ordentlig riskanalys görs samt att ett rådslag hålls i partiet innan ytterligare höjningar görs
av de militära utgifterna
att Sverige fokuserar på förtroendeskapande åtgärder genom diplomati och ökat samarbete i
Östersjöregionen
att Sverige snarast möjligt undertecknar kärnvapenavtalet
att partidistriktskongressen antar motionen som egen och översänder den till nästkommande
partikongress
Gunnar Jönsson, Inger Ponsler, Tord Persson, Per Olsson
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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Vårt politiska uppdrag förändras ständigt och vi ställs inför nya utmaningar. För att få en optimal
styrka inom det Socialdemokratiska partiet krävs det att vi är uppdaterade på hur vi ska utföra
vårt politiska förtroendeuppdrag
Därför yrkar vi:
att alla socialdemokratiska förtroendevalda rekomenderas genomgå partiets medlemsutbildningar
steg 1 och 2.
att alla förtroendevalda som har uppdrag i nämnder, kommunfullmäktige och olika styrelser
rekomenderas genomgå en mötesteknik utbildning
att utbildningarna skall uppdateras kontinuerligt enligt en central framtagen studieplan.
Håkan Olsson
Bjuvs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Martin Fridehjelm
Ordförande

Att hålla den facklig politiska diskussionen i gång på våra arbetsplatser
är inte alltid enkelt. Inte minst när våra påverkningsmöjligheter genom
media är kraftigt begränsade.
De analyser och artiklar som tidningen Arbetet publicerar behövs för att stärka det politiska
arbetet. Det räcker inte med att fackligt förtroendevalda är ensamma om att få tidningen Arbetet,
man behöver få input från samtliga medlemmar i fackförbunden. Situationen med stor okunskap
om vad de fackliga organisationerna gör, vad motparten gör,
har resulterat i ett utarmat debatt läge.
En tidning för alla fackliga medlemmar skulle sannolikt vara intressant
för annonsörer och skulle troligen kunna bära sina egna kostnader genom annonsintäkterna.
För att öka det facklig politiska engagemanget och medvetenheten för våra medlemmar.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna verkar för att samtliga fackliga medlemmar får tidningen Arbetet och att
Socialdemokraterna driver frågan i partikongressen
att Socialdemokraterna verkar för att samtliga fackförbunds medlemmar får tidningen Arbetet
digitalt på nätet
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Håkan Olsson
Bjuvs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Martin Fridehjelm
Ordförande

Undertecknad fick vid 2016 års representantskap bifall för en motion, i vilken det yrkades på att
motioner till partidistriktets representantskap och styrelsens utlåtanden kring dessa motioner,
framöver skall placeras i samma häfte, med utlåtandet placerat direkt efter den motion (eller, i
förekommande fall, de motioner) som respektive utlåtande avser.
Trots att ovan nämnda motion alltså bifallits, så kunde man vid 2017 års representantskap dock
konstatera att motioner och utlåtanden fortfarande var placerade i två olika fysiska häften, alltså
ett med alla motioner och ett annat med styrelsens utlåtanden kring dessa motioner.
Då undertecknad ifrågasatte detta inför en av partidistriktets anställda, så fick jag till svar att det i
linje med beslutet på 2016 års distriktskongress hade framtagits en sammansatt version med
motioner och utlåtanden ”i samma häfte” samt att denna version endast hölls tillgänglig i
elektronisk form och fanns för nedladdning på nätet.
Ovanstående ger skäl att fundera över ett och annat:
• Borde man inte som medlem kunna förvänta sig att beslut som vi i god demokratisk ordning
fattar på distriktskongressen, också efterlevs inom partidistriktets organisation?
• Hur definieras ”ett häfte”? Är det (vilket, i vart fall jag, alltid har förutsatt) en bunt fysiskt
befintliga papper, vilka har sammanhäftats med varandra eller skulle ”ett häfte” istället kunna vara
definierat som någonting så pass abstrakt som en PDF-fil som ligger på en server någonstans?
Oavsett vilket, så tror inte jag att ombuden som biföll min motion på 2016 års
partidistriktskongress hade tänkt sig att man skulle fortsätta att trycka upp två tjocka häften med
motioner och utlåtanden helt separerade från varandra samtidigt som något häfte med
sammanhängande motioner och utlåtanden aldrig skulle komma i tryck, utan tydligen ska ha
funnits elektroniskt för nedladdning någonstans, vilket 2017 års partidistriktskongressombud, så
vitt jag känner till, inte ens informerades om. Jag känner väl till att det på lite sikt, (vartefter
surfplattorna hunnit bli billigare och än mer spridda i befolkningen?) kan komma att bli så att
man helt upphör med att trycka upp motioner och utlåtanden på papper. Emellertid så torde det
krävas ganska mycket fantasi, om man ska lyckas tolka 2016 års kongressbeslut på annat sätt än
att majoriteten av de röstande ombuden, i vart fall inte hade tänkt sig att man skulle fortsätta
trycka upp fysiska häften med motioner och utlåtanden separerade från varandra, samtidigt som
de häften med sammanhängande motioner och utlåtanden som man beslutade om, aldrig ens
skulle komma i tryck. Att det krånglar till det för alla ombuden med att ha motioner och
utlåtanden i olika häften, är svårt att komma ifrån. Man har hundratals motioner att hinna ta
ställning till under kort tid och i kongresslokalen disponerar man en begränsad bordsyta per
ombud.
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Det är samtidigt svårt att föreställa sig hur det skulle kunna vara särskilt arbets- eller tidskrävande
för styrelsen eller partifunktionärer att sammanföra motioner och utlåtanden i samma häften.
Exempelvis kan man, vid framtagandet av utlåtandena, ha dokumentet med motioner öppet i en
dator samt klicka och skriva in utlåtandena under respektive motion i samma dokument istället
för i ett annat dokument. Att göra så borde ju nästan vara enklare, även för den som skriver
utlåtandena.
Därför yrkar vi:
att motioner och utlåtanden inför Skånes Partidistrikts kommande partidistriktskongresser,
tillsvidare placeras i samma häfte.
att, under förutsättning att motioner och utlåtanden inför Skånes Partidistrikts kommande
partidistriktskongresser produceras i tryckt fysisk form, för distribution till
partidistriktskongressombuden, så skall detta ske med motioner och utlåtanden placerade
sammanhängande i samma fysiskt tryckta häfte.
att Skånes partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till styrelsen för
Skånes partidistrikt för verkställande.
Torkel Höglund
Åstorps Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Bitten Mårtensson
Ordförande

Vid 2017 års partidistriktskongress beslutades med anledning av en motion från
arbetarkommunen i Kristianstad – Framtidens folkrörelse i Skåne – att distriktet skulle ta fram en
utvecklingsplan i motionens anda och att detta arbete också skulle ske i arbetarkommunerna.
Då vi inte sett hur besluten har genomförts, vill vi åter aktualisera vår motion som i
sammanfattning gick ut på öppna upp vårt parti till en verklig folkrörelse.
”S – Framtidens folkrörelse i Skåne
Vi har varit medlemmar i Socialdemokraterna i ungefär två år – samtidigt som vi har varit
sympatisörer i större delen av våra vuxna liv. Under dessa två år har vi deltagit i många möten i
arbetarkommunen, den lokala partiföreningen och ett antal andra möten. Vi är också aktiva i
andra föreningar i Kristianstad.
Vi sympatiserar med partiets vision/strategi: Var med och skapa framtidens folkrörelse! ”Friheten
måste vi förverkliga i gemenskap med andra. Socialdemokratins idé om ett solidariskt samhälle,
där alla människor får möjlighet att gemensamt utvecklas och ta sin del av ansvaret, återspeglas i
synen på vår egen organisation. Ska vi förändra samhället måste vi vara ett öppet parti där
människors engagemang växer och där vi tillsammans formar politiken för framtiden”.
Vår erfarenhet säger oss att vi har en utmaning i att än mer öppna upp vårt parti. Vi har många
bra och intressanta möten men deltagarna är ofta de samma och människor som varit med i
partiet länge och känner varandra på olika sätt. Vår uppfattning är att många av de lokala
föreningarna bygger på några få eldsjälar och är sårbara när någon eldsjäl försvinner.
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När nu partidistriktet ska rekrytera utvecklingsledare som resurs i ett regionalt och lokalt
utvecklingsarbete i Skåne, har vi några tankar/förslag till partidistriktet och arbetarkommunerna,
nämligen
• Förändra möteskulturen så att inbjudan till många politiska möten sker till andra intresserade
målgrupper än de ”redan frälsta”. Forskning visar att människor idag är intresserade av politik,
men de går i mindre omfattning med i politiska partier. Bjud in öppet genom annonsering i
dagspress, sociala media osv och pröva olika vägar att få folk till möten om politik med Sförtecken.
• Människor som går på möten vill föra fram sina åsikter. Utveckla en möteskultur som inbjuder
till diskussion i strukturerade men öppna former och där deltagarnas synpunkter tas till vara.
• Fackföreningarna inom LO har historiska band med S. Tjänstemannarörelsen (TCO, Saco) är
dock stor och många tjänstemän – inte minst inom välfärdssektorn, sjuksköterskor, lärare,
socialarbetare, poliser med flera – med tuffa arbetsvillkor som är intresserade av de villkor som
politiken ger deras arbete. Dessa tjänstemannagrupper utgör en rekryteringsbas för S och vi bör
öppna upp oss för dessa grupper och deras fackföreningar i Skåne.
• Ska vi vinna val så är ett högt valdeltagande bland de människor som nyligen kommit till Sverige
viktigt men också att dessa människor intresseras för en S-politik. Då behöver vi finnas i de
bostadsområden där dessa människor bor. Partidistriktet tillsammans med arbetarkommunerna
bör prioritera arbetet med att utveckla S-verksamhet i dessa områden i Skåne.
• Det blir allt viktigare att S märks i de sociala media som växer sig allt starkare bland de unga, bl
a facebook men också nu poddar, Instagram och YouTube mm. Partidistriktet och
utvecklingsledarna bör ha en uppgift i att utbilda och stötta förtroendevalda och andra i partiet
hur vi kan använda oss av sociala media för att föra fram S-politiken.”
Därför yrkar vi:
att partidistriktets kongress åter ställer sig bakom motionen och ger styrelsen i uppdrag att under
2018 ta fram en utvecklingsplan i motionens anda och att implementera denna i Skånes
arbetarkommuner.
Jan Lindelöf och Birgitta Larsson-Lindelöf
Kristianstads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande

Det är viktigt att Socialdemokratiska Arbetarepartiets egna beslutande organ får större inflytande
på de socialdemokratiska politikernas agerande än de har idag. Det ska inte vara upp till regionråd
vilka partier vi ska ingå koalition med. Det är partiets interna demokratiska processer som ska
välja politisk inriktning, inte några få enskilda personer.
Därför yrkar vi:
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att skånska socialdemokratiska gruppen i regionfullmäktige ska avgöra vilka partier vi ska ingå
koalition med, om vi går in i koalition.
att ingen socialdemokratisk politiker får förhandla med andra partier om samarbete i koalition
utan formellt mandat från de organ som tilldelats beslutanderätten av partiet
att Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress antar motionen.
Edvin Fors
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande

Att partimedlemmarna känner sig delaktiga i den politiska processen är oerhört viktigt för
aktiviteten i partiet och möjligheterna att värva medlemmar. Därför bör man hela tiden pröva
förutsättningar och möjligheter för medlemmarna påverka politiken. Samhället förändras och då
måste partiet också hela tiden vara beredda göra de förändringar som är nödvändiga. I dagens
läge är den digitala kommunikationen den viktigaste och den måste ständigt utvecklas
Partiets arbete det kommande året fastställs i riktlinjer för kommande verksamhet som det enligt
stadgarna ska tas beslut om på distriktskongresserna. Skånes socialdemokratiska partidistrikt är
det största i Sverige och det är självklart att vi ska ligga i framkant i alla avseenden
I riktlinjerna för kommande verksamhet bör man särskilt uppmärksamma hur
partimedlemmarnas möjligheter att bli delaktiga i beslutsprocessen kan förbättras och stimuleras
samt konkreta åtgärder för att värva fler partimedlemmar. Det är också viktigt att förmedla de
goda exempel som finns på olika håll i partiet. Medlemsvärvningen är central för partiets
utveckling långsiktigt. Antalet partimedlemmar i Skåne har stagnerat. Vissa år har det minskat.
Det är allvarligt av flera skäl för demokratin om antalet partimedlemmar minskar. Bl. a minskar
det basen för rekryteringen av förtroendevalda. Riktlinjer för kommande verksamhet har
traditionellt behandlats sist på dagordningen. De borde självklart behandlas i början av
kongresserna i tillsammans med övriga förslag från distriktsstyrelsen. Det är viktigt att det ges
utrymme för debatt och diskussion om hur vi vill utveckla vårt parti. Det är också viktigt att de
beslut som tas distriktskongresserna blir lättillgängliga för medlemmarna. I första hand via digitala
medier. Enfråga som är viktig att uppmärksamma är att man tydligt måste kunna läsa vad som
beslutats i protokollen och inte hänvisas till någon bilaga. Ett exempel på 2017 års
distriktskongress är § 22 i protokollet. Där står att det beslutades enligt Gunnar Jönssons förslag.
(Se bil protokoll 1). Vad beslutet är framgår dock inte. Det kan inte vara rimligt att man ska leta
efter en bilaga någonstans för att få reda på beslutet.
Därför yrkar vi:
att årligen i riktlinjerna för kommande verksamhet särskilt uppmärksamma
vad som kan göras för att stimulera och underlätta partimedlemmarna möjligheter att bli delaktiga
i beslutsprocessen konkreta förslag till åtgärder för att värva fler partimedlemmar
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att information om besluten på distriktskongresserna sprids så att de är lätt tillgängliga för alla
partimedlemmars samt att besluten tydligt framgår i protokollen
att riktlinjer för kommande verksamhet i framtiden behandlas i början av distriktskongresserna
att partidistriktskongressen antar motionen som sin egen och verkar i dess anda
Gunnar Jönsson, Tord Persson, Per Olsson
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Av någon anledning har man tagit bort Partidistriktets hemsida, som gav information
vad som hände politiskt.
Alla är inte intresserade av att deltaga på Face book.
Därför yrkar vi:
att man undersöker möjligheten av återskapa hemsidan, så man vet det Politiska läget på ett
enkelt sätt.
Lennart Andersson
Svalövs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anders Svärd
Ordförande
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Termen invandrare används för att beteckna antingen utrikes födda personer eller utländska
medborgare, som har flyttat från ett land för att bosätta sig i ett annat, antingen permanent eller
temporärt. Enligt denna definition räknas som invandrare alla personer som är folkbokförda i
Sverige och som är antingen utrikes födda eller utländska medborgare. Beteckningen invandrare
började användas i mitten på sextiotalet, som då ersatte termen utlänning. Ordet utlänning ansågs
på den tiden ha en negativ laddning. Idag används ordet utlänning framför allt i juridiska
sammanhang, t.ex. i Utlänningslagen. Beteckningen invandrare innefattar personer som flyttat till
Sverige av en rad olika skäl - gäststuderande, politiska flyktingar, arbetsemigranter och
familjeanknytningar. För att betraktas som invandrare, enligt Departementsskrivelse (Ds
1999:48), skall en person ha invandrat och varit bosatt i Sverige under en längre tid.
Enlig folkbokföringen skall denna person ha varit i Sverige minst ett år. Gäststuderande, turister
eller människor som tillfälligt bor i Sverige uppfattas oftast inte som invandrare i vardagligt tal.
Barn till personer som invandrat eller barn som själva har invandrat kallas i folkligt och vardagligt
tal invandrarungdomar eller andra generationens invandrare. I administrativa och statistiska
sammanhang brukade ungdomar och barn som själva är födda i ett annat land, eller som har en
eller båda föräldrar som är utrikes födda, räknas som invandrarungdomar. I vissa offentliga
debatter talas ibland till och med om "tredje generationens invandrare", det vill säga barnbarn till
första generationens invandrare. Endast de personer som nyligen har flyttat till Sverige bör
betecknas som invandrare, enligt förslag från en arbetsgrupp inom regeringen (1999:48). För det
första sätts det ofta ett likhetstecken mellan invandrare och problem. För det andra har begreppet
invandrare laddats med en innebörd av skillnad och annorlundaskap. För det tredje är det inte alla
utrikes födda personer som i vardagligt tal uppfattas som invandrare. För det fjärde är inte
gruppen "invandrare" - och inte heller gruppen "svenskar" - en enhetlig grupp. Sammantaget kan
man poängtera att termerna invandrare, invandrarkvinnor och invandrarungdomar inte är
neutrala benämningar. De är ofta ett centralt inslag i den utestängning och diskriminering som
drabbar människor som har invandrat i Sverige. En utlänning som vistas i landet mer än tre
månader skall ha uppehållstillstånd om han inte är medborgare i annat nordiskt land.
Uppehållstillstånd får ges personer till utlänning som är nära anhörig till en i Sverige bosatt
person eller som annars har särskild anknytning hit, har fått arbetstillstånd eller har sin
försörjning ordnad på annat sätt eller av humanitära skäl. Huvudregeln är att en ansökan om
uppehållstillstånd inte kan bifallas om utlänningen redan befinner sig i landet. Beslut meddelas av
Migrationsverket eller Utrikesdepartementet. Uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen
(1989:529). Särskilda regler gäller för EU-medborgare. Det finns en anledning till att tidigare
Statens invandrarverk numera heter Migrationsverket sedan den 1 juli 2000. Jag skäms över
förtroendevalda politiker som efter 17 och ett halvt år fortfarande använder begreppet
invandrare. Läs och begrunda om Begreppet invandrare -användningen i myndigheters
verksamhet https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/departementsserien/ds2000-43-_GOB443
Svenska myndigheters definition av personer med utländsk bakgrund är som följer:
Personer som är utrikes födda
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Personer som är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar
Begreppet ändrade innebörd hos svenska myndigheter den 31 december 2003. Innan dess räckte
det med att en förälder var född utomlands för att dennes barn ansågs ha utländsk bakgrund.
Statistiken över hur många personer som har utländsk bakgrund fördelat på kön, ålder, civilstånd
och kommun finns att tillgå hos Statistiska centralbyrån. Svensk bakgrund[redigera | redigera
wikitext]. Beteckningen svensk bakgrund används i svensk statistik i motsats till utländsk
bakgrund för att beskriva: Personer som är inrikes födda med minst en inrikes född förälder
Utrikes födda med minst en inrikes född förälder kan vid behov föras över till personer med
svensk bakgrund. Det ska då tydligt anges att man har avvikit från standardindelningen och även
syftet till förändringen ska stå klart. Socialdemokratiska förtroendevalda Kommunalråd i
Helsingborg har uttalat sig om att de kommer trots ovanstående fakta fortsätta att tala om
invandrare och även andra och tredje generationen invandrare! Konsten att tänka måste läras.
Det är ingen medfödd konst.
Därför yrkar vi:
att beteckningen invandrare ska sluta användas
att beteckningen ska ersättas i det fall det behövs med person med utländsk bakgrund
att beteckningen ska ersättas med migrant när det passar bättre än person med utländsk bakgrund
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Enligt grundlagen skall ”Vid tillsättning av statlig tjänst skal avseende fästas endast vid sakliga
grunder, såsom förtjänst och skicklighet". Över 500 domare, ambassadörer, generaldirektörer och
andra utses direkt av regeringen. Det kan naturligtvis handla om att man ärligt söker den med de
bästa meriterna.
Det som gör utnämningsmakten kontroversiell i svensk tappning är att den även är mycket annat.
Det kan vara ett sätt att slussa den vidare i systemet som gjort bort sig. Ett sätt om man vill
belöna en partivän för lång och trogen tjänst. En utnämning av en politisk motståndare kan vara
ett tack för gjorda tjänster av parti eller person.
Det har förekommit uppseendeväckande haverier när inkompetenta personer har utsetts till
Rikets högsta ämbeten. Hur stort haveriet än är sitter de kvar på lönelistan som ambassadörer
utan land eller generaldirektörer till förfogande.
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Det finns självfallet utvägar ur detta sjuka system. I Norge annonseras alla höga tjänster ut och
politiker har ingen förtur. I Storbritannien granskas utnämningarna av en fristående kommission.
Ett annat alternativ är utskottsförhör enligt amerikansk modell som obönhörligen avslöjar
inkompetens. Det finns ett politiskt frälse vars väg i karriären är utstakad om de är lojala mot den
yttersta makten. Vad som idag står i fokus på alla poster är kvaliteten på ledarskapet. Hur viktigt
detta är kan vi i dessa dagar begrunda i Katastrofkommissionens rapport. Det säger sig självt att
dessa frågor inte står i förgrunden i ett belöningssystem. En Riksdagsman och företrädare för
Republikanska föreningen säger i en intervju den 17 april 2015 i Helsingborgs Dagblad att: ”Jag
kommer kämpa för en framtid där Sveriges medborgare får välja alla statsmaktens utövare och
representanter”. Vi har en representativ (indirekt) demokrati i Sverige idag och att förespråka en
direkt demokrati med direkta kval av ”statsmaktens utövare och representanter”. Det är ingen
lösning. Enda möjligheten till sanering ligger i att minska det politiska inflytandet över
toppjobben. Det måste in en mycket större offentlighet i processen och någon form av
oberoende organ måste få meritvärdera den som ska få ett uppdrag av nationell betydelse.
Grundlagens ord om sakliga grunder, förtjänst och skicklighet måste ges ett innehåll.
Därför yrkar vi:
att alla uppdrag och tjänster av nationell betydelse skall annonseras ut
att politiker inte ska ha någon förtur
att vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst
och skicklighet
att oberoende organ meritvärderar den som ska få ett uppdrag av nationell betydelse
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Sverige utmärker sig internationellt med 349 riksdagsledamöter. Det är många fler
parlamentariker per invånare än i andra länder. Skälen till en stor riksdag är säkert goda. Många
riksdagsledamöter leder till en bred representation över landet där inte enskilda partier blir
regionalt för dominerande. Samtidigt medför det också utmaningar.
Många riksdagsledamöter medför höga kostnader för staten. Det är dock inte den stora
utmaningen. Den stora utmaningen ligger istället i ansvarsutkrävandet. Med många
riksdagsledamöter urvattnas det enskilda ansvaret och ansvarsutkrävande av riksdagsledamöterna.
I en riksdag med färre ledamöter skulle ansvarsutkrävandet av de enskilda riksdagsledamöterna
bli större. Med väl avvägda valkretsar skulle en lokalförankring ändå kunna värnas.
Därför yrkar vi:
att antalet riksdagsledamöter bör minska i enlighet med vad som anförs i motionen
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Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

De problem som kan förknippas med ett ökat inflöde av utländska medborgare bottnar till
största delen i vår och omvärldens bristande förmåga att hantera den uppkomna situationen.
Var finns den nyanserade debatten om Sveriges nuvarande immigrationspolitik och
integrationspolitik? Går det att föra fram kritiska åsikter utan att anklagas för främlingsfientlighet
och rasism och för att spela Sverigedemokraterna i händerna? Med nuvarande debattklimat och
frågans värdeladdning är det måhända ytterst tveksamt. Min värdegrund vilar på tanken om alla
människors lika värde där FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och den
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna utgör grundpelarna. I min
värld har vi alla, och då särskilt de länder som ratificerat konventionerna, en skyldighet att leva
upp till innehållet i dessa. De mänskliga rättigheterna utgör också grunden för Sveriges generösa
immigrationspolitik och flyktingpolitik. Frågan är var vi drar gränsen för öppenhet och
generositet. Hur många ankommande kan vi ta emot utan att det får en negativ effekt på vårt
samhälle? En första fråga är om det är en mänsklig rättighet för alla att få bo och verka i Sverige
ifall man så önskar? Så är inte fallet. Sverige har i grunden enbart ett ansvar för svenska
medborgare, som har en ovillkorlig rätt att vistas i riket oavsett handel och vandel. Den
skyldigheten omfattar även stöd och hjälp till svenska medborgare oavsett vistelseort medan
skyldigheten att hjälpa utländska medborgare som vistas i Sverige är mer begränsad.
Sverige har och ska fortsatt ha en reglerad invandring, vilket i grunden innebär att den som söker
sig hit för en mer långvarig eller permanent vistelse måste ansöka om uppehållstillstånd. Saknas
sådant tillstånd ska personen ifråga inte beviljas inresa eller avvisas. EU-medborgare har större
möjligheter att vistas här med stöd av reglerna om den fria rörligheten inom unionen, men
medlemsstaterna har fortsatt en skyldighet att sörja för sina egna medborgare. Det finns även
krav på den enskilde som uppehåller sig här att försörja sig på ärligt sätt.
Jag vill understryka vikten av att inte skuldbelägga flyktingar och andra som sökt sig hit för en
bättre och tryggare tillvaro. De problem som kan förknippas med ett ökat inflöde av utländska
medborgare bottnar till största delen i vår och omvärldens bristande förmåga att hantera den
uppkomna situationen. Jag är rädd att den välfärdsstat vi lärt känna om några år kommer att vara
ett minne blott om inget görs. En invandring med nuvarande volymer tenderar att bli ett sänke
snarare än ett flöte. Jag är väl medveten om att Sverige som land kan tjäna på en invandring av
yngre arbetskraft som kan ta över arbetsuppgifter efter en åldrande befolkning, men stora flöden
gör problemet ohanterligt. Politiker är ytterst ovilliga att sakligt debattera frågan. Man lyfter gärna
fram de positiva effekterna av invandringen och att vi självfallet måste ge människor på flykt en
fristad. Politiker vill helt enkelt inte ta i frågan av rädsla för att väcka till liv främlingsfientliga
strömningar. Under tiden fångar Sverigedemokraterna upp fler av de väljare som lever i en vardag
där man dagligen ser effekterna av en mindre lyckad invandrings- och integrationspolitik.
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Därför yrkar vi:
att vi ska föra en mer nyanserad debatt om Sveriges nuvarande immigrationspolitik,
att vi ska föra en mer nyanserad debatt om Sveriges integrationspolitik,
att vi ska ta debatten med de övriga partier här och nu och ej vänta och se som strategin har varit
fram till nu.
att framförhållning är en dygd och något vi bör värna om
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Oavsett hur öppen eller stängd Sveriges gräns är kommer murarna in på arbetsmarknaden och
bostadsmarknaderna finnas kvar om ej integrationspolitiken ändras i grunden. Vi försvarar nu
systemen framför människorna. Det är ej humant och solidariskt. När internationella bedömare
granskar Sverige pekar man på att vi behöver modernisera arbetsrätten, förändra lönebildningen
och förbättra arbetsförmedlingens förmåga att matcha arbetslösa till arbete. Även om gränsen
skulle kunna stängas finns alla utmaningar kvar för de som redan är här på arbetsmarknaden och
bostadsmarknaden. Strömmen av asylsökande visar ännu tydligare på att reformer som Sverige
behöver genomföra. Den brist som under lång tid drabbat inte minst infödda unga svenskar, och
som nu också märks av hos nya innevånare med utländsk bakgrund. Sverige behöver en
reformering av arbetsmarknaden och hyres- och bostadsmarknaden, moderna turordningsregler,
en a-kassa där trygghet och flexibilitet kombineras, en friare hyressättning, bättre lärlingssystem
och att Arbetsförmedlingen byggs om från grunden.
Därför yrkar vi:
att integrationen i Sverige ska vara human
att integrationen i Sverige ska vara solidarisk
att en reformering av arbetsmarkanden ska genomföras
att en reformering av hyresmarknaden ska genomföras
att en reformering av bostadsmarknaden ska genoföras
att en a-kassa införs där trygghet och flexibilitet kombineras
att en friare hyressättning ska genomföras
att bättre lärlingssystem ska genomföras
att Arbetsförmedlingen byggs om från grunden.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande
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Konsten att tänka måste läras. Det är ingen medfödd konst, vilket det finns exempel för.
Demokratin kan inte räddas genom att uppmärksamheten koncentreras på olika medel att
omsätta i politisk handling, alla politikers handlingar, misstag och missuppfattningar. Det är inte
angelägnast att med mekanisk noggrannhet inregistrera folket åsikter utan folket i ett sådant
förhållande till sina problem, att det finns en möjlighet åsikterna har något förnuft och att de
beslut som gör så ofta som möjligt är riktiga. I själva verket har vi förväxlat rätten att fälla
omdömen med medlen att gör det. Vi har försummat att tillhandahålla de erforderliga medlen
och gjort rätten till en fars. Vår uppfostran måste bli mer inriktad på att ej göra oss till
självutnämnda experter i olika ämnen utan att bruka de riktiga experternas vetande. Den måste ha
som syfte att ej ge fakta om olika problem utan att förmedla en viss teknik att främst klargöra vad
problemet är, vad vill vi, en förmåga som ska sätta oss i stånd att lättare urskilja det väsentliga i
frågor där experterna är oense. Att använda experter och specialister för att få fram fakta som vi
ej själva har tid att ta reda på. Den teknik eller förmåga som jag talar om är konsten att tänka fritt,
självständigt, kritiskt, vetenskapligt och objektivt. Det är ett livsvillkor för att demokratin ej ska
urarta och kunna hävda sig samt utveckla sig sunt. Konsten att tänka måste läras. Det är ingen
medfödd konst, vilket det finns exempel för.
Därför yrkar vi:
att socialdemokratiska förtroendevalda politiker ska lära sig att tänka fritt, självständigt, kritiskt,
vetenskapligt och objektivt,
att socialdemokratiska förtroendevalda politiker ej ska ägna sig åt tro och tyckande utan att
inhämta vetenskapliga fakta,
att folket, medlemmar och väljare ska sättas i ett sådant förhållande till sina problem, att det finns
en möjlighet att åsikterna har något förnuft och att de beslut som gör så ofta som möjligt är
riktiga,
att alla förtroendevalda socialdemokrater måste lära sig att tänka eftersom det ej är en medfödd
konst.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande
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I en levande demokrati behöver folkets makt över sina ombud alltid värnas. Ett valsystem med
personval och färre folkvalda ombud till riksdagen skulle stärka kontakten mellan folket och de
folkvalda. I det offentliga livet har det allmännas egna korporationer vuxit fram som
maktfaktorer, där ledningen styr åsikter och opinionsbildning. Riksdagens ställning som
hjärtpunkten i svensk demokrati har i motsvarande grad försvagats. Vad som händer i de stora
organisationerna tilldrar sig ofta mer intresse än det som sker i riksdagen. Den demokratiska
vitaliteten har försvagats till förmån för andra maktcentra. I riksdagen finns ingen levande debatt,
varken i utskotten eller i kammaren. Den diskussion som sker är bara en redovisning av
partiernas på förhand fattade beslut. Allmänhetens intresse för riksdagen är även sjunkande. Ett
tilltagande politikerförakt har följt tätt i spåren. I de djupa leden finns exempelvis föga förståelse
för höjda löner till riksdagens ledamöter. Att återupprätta riksdagens demokratiska vitalitet och
att höja riksdagsledamöternas status är en skyndsam angelägenhet. En ny valordning bör ge
utrymme att fritt föra fram personer eller nya grupperingar i riksdagen. Debatten skulle vitaliseras
och intresset för riksdagen öka. Varken listval eller valförbund främjar en demokratisk
representation av väljarnas värderingar. Med valförbund antas att en röst kan flyttas över från en
kandidat till en annan i samma valförbund/parti utan att värderingarna på vilka rösten tillfaller
förändras. I en situation där nästan alla valförbund/partier har kandidater som representerar
nästan alla värderingar (bedömt enligt valmaskiner) uppfylls inte antagandet. Det händer ofta att
rösten tillfaller valförbundet/partiet i stället för de värderingar väljaren tror sig rösta på.
Listval kanske inte tvingar partierna till värderingsenhetlighet, men väljarna vet vilka värderingar
valförbundet/partiet står för eftersom partiet bestämt vilka värderingar som prioriteras vid denna
valperiod genom att rangordna kandidatlistorna. Valförbundssystemet skapar handlingsförlamade
samlingar av förtroendevalda medan listval mer sannolikt skapar block av sammansvetsade
grupper. Med tanke på en demokratisk representation av folkets värderingar är ingetdera ett bra
alternativ. De värderingar väljarna röstar på maximeras av ett personval där varje röstberättigad
medborgare väljer ut tre kandidater (i ordningsföljd). Därefter är det bara att optimera antalet
använda röster genom att välja vilken av de tre kandidaterna som de facto använder rösten så att
ett förutbestämt antal kandidater väljs in, men inga röster går förlorade på vare sig röstmagneter
eller värderingsvidriga valförbundskopplingar. Detta valsystem tillämpar demokrati på bästa sätt
men garanterar inte handlingskraftighet av de invalda.
Därför yrkar vi:
att personval ska införas till Sveriges Riksdag, till Region Skåne och övriga Landsting, samt till
kommunfullmäktige i kommunerna där varje röstberättigad medborgare väljer ut tre kandidater (i
ordningsföljd).
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande
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Om en politiker missköter sig så till den grad att hen får sparken ska hen inte få något
avgångsvederlag. Statssekreterare som entledigas utan att de själva har begärt det ska få
avgångsvederlag i högst två år enligt en överenskommelse som träffades 1994 mellan riksdagens
samtliga partier. Anders Ygeman har fått 133 000 kronor per månad i ett år. Totalt 1 596 000 kr,
Anna Johansson har fått 133 000 kronor per månad i ett år. Totalt 1 596 000 kronor. Emma
Lennartsson har fått 109 800 kronor per mån i ett år Totalt 1 317 600 kronor.
LÄS OCKSÅ: Stefan Löfvens närmaste medarbetare Emma Lennartsson lämnade sin tjänst (sa
upp sig av misstag) och hade då inte rätt till något avgångsvederlag. Då hittar man en brasklapp.
Trygghetsavtalet aktiveras. Roger Berzell säger att ”det handlar om ett trygghetsavtal eftersom
hon inte gått under lagen om anställningsskydd”. Erik Bromander har fått 96 400 kr per mån i två
år. Totalt 2 313 600 kr, trots att han fått sparken för att han rest runt jorden för 829 000 kr, utan
att ha fått resorna godkända av sin chef Anna Johansson, vilket riktlinjerna föreskrev.
Avgångsvederlag kan ges i högst två år. Således kan tiden förkortas. Varför bestämde
Näringsdepartementets chef Mikael Damberg att han skulle få två års avgångsvederlag när de
andra fick ett år? Bara Bromanders flygresor runt jorden i Business Class kostade 622 000 kronor.
Fredrik Ahlén har bestämt att han inte behöver betala tillbaka något för sitt lyxåkande bara 40
000 kronor för semesterdagar han haft under fem resor. Enligt resedokument har Bromander
haft 40 semesterdagar och bott på femstjärniga hotell under 16 av de 27 resorna. Detta glömde
Ahlén redovisa. Förutom de sammanlagda avgångsvederlagen på 6 823 200 kronor tillkommer
arbetsgivaravgifter på 2 046 960 kronor. Fyra politiker har då gjort av med minst 8 870 160
kronor av svenska folkets skattepengar. Skandal. Ändra reglerna för avgångsvederlag! Återinför
ämbetsmannaansvar genast!
Därför yrkar vi:
att ändra reglerna för avgångsvederlag
att ämbetsmannaansvar återinförs snarast möjligt
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

På socialdemokratiska rikskongress 2001 infördes feminism i partiprogrammet och feminism
infördes i partiprogrammet. Ordförande i programkommissionen som tillsats 1997 var Mona
Sahlin och vice ordförande Håkan Juholt. I protokollet från rikskongressen finns ej någon
motivering för borttagandet av broderskap i partiprogrammet.
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Vid fråga om det till partikansliet kan de ej ge någon motivering, Många socialdemokrater har
tyvärr noll koll och säger att broderskap är synonymt med solidaritet, stämmer det? bro`derskap
substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en broder·skap·et●personligt förhållande som bygger på
känslor av gemenskap vanligen mellan personer (ofta män) som inte är biologiska bröder JFR
solidaritet 1brödraskapsysterskap frihet, jäm¬likhet och broderskap○ibl. i namn på
samman¬slutningar e.d. med viss intresse¬gemenskap broderskapsrörelsen solidarite´t substantiv
~en ~er sol·id·ar·itet·en1 känsla av sam¬hörighet med och bered¬villighet att stödja och hjälpa
an¬dra människor särsk. så¬dana som till¬hör den egna gruppen el. en ut¬satt grupp JFR
sammanhållningbroderskaplojalitet solidaritetsaktionvisa sin solidaritetsolidariteten mellan de
o¬lika fack¬förbundensolidaritet med de arbets¬lösasolidaritet (med ngn/ngt), solidaritet
(mellan ngra)sedan 1849 2gemensam an¬svarighet särsk. ekon.sedan 1837. Broderskap är
ursprungligen en term som inte handlar om maskulin gemenskap utan om mänsklig gemenskap.
Ordet "Broderskap" har därför också under många år utgjort ett starkt varumärke för
Socialdemokratin. Idag associeras ordet "Broderskap" alltför ofta med patriarkala maktstrukturer
eller med organiserad brottslighet, enligt vissa. Det är prov på bristande bildning och svenska
språkkunskaper! Feminism är en samling rörelser och ideologier vars målsättning är att kvinnor
ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män och där feminismen verkar för
kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Vissa av rörelsens rötter kan spåras till
1700-talet och har sedan dess funnits i en rad olika gestalter. Fram till början av 1900-talet
användes begreppen kvinnorörelsen eller kvinnorättsrörelsen. Ordet feminist var ursprungligen
ett nedsättande uttryck för att beskriva kvinnor som inte anpassade sitt beteende till rådande
könsnormer. Ordet användes även om kvinnliga egenskaper hos män. Benämningen togs dock
över av kvinnorörelsen vid den internationella kvinnokonferensen i Paris 1892. Från ursprunget i
upplysningstidens frihetstankar och den franska revolutionen har feminismen vuxit till att idag bli
en betydande politisk kraft.
Broderskap motsätter inte feminism.
Därför yrkar vi:
att broderskap på nytt ska skrivas in i det socialdemokratiska partiprogrammet.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser inom statsförvaltningen men även mot bakgrund
av en accelererande utveckling i både statliga och kommunala myndigheter under senare år vad
gäller personlig aktivism i tjänsteutövning bör ett helhetsgrepp tas vad gäller en oroande och
demokratiskt sett, oacceptabel, utveckling i offentlig förvaltning. Syftet med den lag som vi hade
för statliga och kommunala tjänstemän fram till år 1976 var att försäkra sig om att myndigheterna
följde gällande lagar och bestämmelser.
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Den största skillnaden efter 1976 är att tjänstefel som tidigare dömdes i domstol övergick till att
bedömas internt hos de berörda myndigheterna som disciplinärenden. Det finns svagheter med
detta förfarande - i synnerhet vad gäller allmänhetens tilltro till våra statliga och kommunala
myndigheter. För allmänheten borde det vara lättare att känna tillit till att en domstol agerar
korrekt än för att den aktuella myndigheten gör det, i synnerhet om det felaktiga agerandet varit i
myndighetens intresse. Genom sina beslut påverkar myndigheter inte sällan människors vardag
och ytterst kan det handla om liv och död. Det torde därför också vara rimligt att den som begår
fel utkrävs rättsligt ansvar och får ett lämpligt straff. Detta skulle dels gynna de enskilda personer
som drabbats av felaktig myndighetsutövning, dels stärka rättsstat och rättstrygghet rent allmänt
men framförallt även öka förtroende från allmänheten för de statliga och kommunala
myndigheterna.
Därför yrkar vi:
att tjänstemannaansvar ska införas på nytt
Stefan A. Johansson
Helsingborgs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

I augusti 2016 sändes OS. Detta fanns endast tillgängligt på betalkanalen Viasat Sport . För att se
OS 2016 var man tvungen att teckna sig för ett år till en kostnad av ca 4000 kr! Detta hade
kunnat undvikas och OS kunnat ses på ordinarie TV-licens om regeringen infört en
evenemangslista på samma sätt som skett i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien,
Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt Norge. Med evenemangslista avses en lista
över TV-sända evenemang som anses vara "av särskild vikt för samhället" och som därför en
"väsentlig del av allmänheten" ska kunna ta del av.
Syftet med att upprätta en evenemangslista är att begränsa konkurrensen kring evenemangen så
att endast aktörer med redan stor räckvidd kan köpa exklusiva sändningsrättigheter. Argument
som lyfts fram emot att införa sådana begränsningar är att alla aktörer, både de som köper och de
som säljer exklusiva sändningsrättigheter till evenemang, vill nå så stor publik som möjligt.

150

Redan 1997 skrev Regeringen Persson in möjligheten för en evenemangslista i Radio- och TVlagen. Ett införande av en evenemangslista skulle innebära en reglering av marknaden för
rättigheter. Enligt lagen gäller att "Regeringen meddelar föreskrifter om vilka evenemang som är
av särskild vikt för det svenska samhället". Den 29 februari 2016 överlämnade Myndigheten för
press, radio och tv en slutrapport till Kulturdepartementet med förslag på evenemang: De
olympiska sommar- och vinterspelen, De paralympiska sommar- och vinterspelen, VM i fotboll
för herrar och damer: matcher och kvalifikationsmatcher med svenskt deltagande samt
semifinaler och finaler, EM i fotboll för herrar och damer: matcher och kvalifikationsmatcher
med svenskt deltagande samt semifinaler och finaler, VM i ishockey för herrar: matcher med
svenskt deltagande samt semifinaler och finaler, VM i längdskidåkning, VM i alpin skidsport, VM
i friidrott, Vasaloppet, Nobelfesten. De privata aktörer som köpt upp rättigheter har inte hållit sitt
löfte 2016 att se på ett evenemang skulle ske till begränsad kostnad av ”två biobiljetter”. Istället
har man med inköpta evenemang förknippat årsabonnemang på flera 1000 kr.
Därför yrkar vi:
att Sverige - liksom en rad andra europeiska länder – inför en evenemangslista och
att denna mening framförs till partistyrelsen och riksdagsgruppen
Bo Widegren
Ystads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande

Med anledning av de skador fyrverkeripjäser har åsamkat djur, människor, natur och materiella
ting de senaste åren måste det instiftas en kraftfull reglering av försäljning av fyrverkeripjäser till
allmänheten. Olyckor med fyrverkerier halverades förvisso under perioden 1997-2014 men
fortfarande orsakar fyrverkeripjäser tusen personskador i Sverige varje år och cirka hundra
personer behöver uppsöka akutmottagning. Därför känns det glädjande att myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat det ska införas nya regler, bland annat vilka
fyrverkerier, som ska få säljas över disk till allmänheten. Det gäller raketer med styrpinne, som
inte längre kommer att få säljas till allmänheten, eftersom statistiken fortfarande ligger högt när
det gäller personskador med denna typ av raket, säger MSB:s enhetschef Ann-Sofie Eriksson. Det
känns ändå inte som en tillräcklig åtgärd. Vi måste komma åt den vårdslösa hanteringen av
fyrverkerier och minderåriga ska inte kunna införskaffa eller få skjuta av raketer, det måste bli
förbjudet! Det är att eftersträva en hårdare generell reglering, dels mot nedskräpning, dels för att
slippa oron någon skadas efter kvarlämnande av raketer, som ej fyrats av och dels för alla stackars
djur där många även har fått sätta livet till. Tillika personskador som kan vara livet ut!
Samhällskostnaderna är stora för dem dom drabbas illa!
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Det finns sannerligen många samhällsvinster med en kraftfull reglering, det skulle generera till en
minskad efterfrågan, som i sin tur leder till att produktionen avtar. Detta skulle också bli ett bra
led i det fortsatta arbetet med att minska miljögifterna och fyrverkerierna kommer att ersättas
med nyare och mer intressanta ljusfenomen.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna i den skånska riksdagsgruppen ser över hur en hårdare reglering kan
införas för försäljning av fyrverkeripjäser.
att Socialdemokraterna i den skånska riksdagsgruppen ser över hur ett licenskrav kan införas för
hantering av fyrverkeripjäser.
att distriktskongressen ställer sig bakom motionen och sänder den vidare till riksdagsgruppen
Anncristin Svensson
Skurups Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Sylve Qvillberg
Ordförande

Den 25 maj i år träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet med lagen är att
upprätthålla en privat sfär för medborgare inom EU. Offentliga myndigheter i Sverige lägger nu
mycket, tid, kraft och resurser på att förbereda sina organisationer för att leva upp till
lagstiftningen. GDPR ger medlemsstaterna möjlighet att göra vissa nationella anpassningar i
förordningen, bland annat kommer de svenska grundlagarna stå över förordningen, vilket i
grunden är bra. Samtidigt finns det informationssajter på Internet som enbart livnär sig på att
publicera olika typer av personuppgifter. Genom att erhålla ett utgivningsbevis som kostar 2000
kronor och varar i 10 år har de rätt att publicera uppgifter som offentliga myndigheter nu
funderar över hur de ska hantera från och med den 25 maj 2018. I den proposition som
regeringen beslutade om tidigare i våras framför man stark kritik mot sajten Lexbase och andra
sajter som publicerar så kallade känsliga personuppgifter. Däremot får tjänster som Ratsit,
Birthday och liknande sajter även fortsättningsvis publicera personuppgifter utan behov av
samtycke från den registrerade eller med stöd av de andra rättsliga grunderna i förordningen. Av
vilken anledning ska offentliga myndigheter tillsätta resurser för att uppfylla lagen när exempelvis
Ratsit enbart behöver begära ut uppgifterna, hänvisa till sitt utgivningsbevis och sedan publicera
dem och dessutom tjäna pengar på det? I ett försök att via Ratsits kundtjänst begära ut samtliga
personuppgifter som de har registrert om mig hänvisar man till Bisnode Kredit AB och uppger
att man en gång per år har rätt att ta ut uppgifterna. Den site som publicerar uppgifterna kan
alltså hänvisa till andra för att få ut uppgifterna, en offentlig myndighet har en månad på sig att
plocka fram ett registerutdrag, ett arbete som kommer kräva enormt arbete.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna verkar för att informationssajters rätt att publicera personuppgifter med
hänvisning till utgivningsbevis begränsas.
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Sara Anheden
Tomelilla Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Sara Anheden
Ordförande
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Regeringen har som mål att sprida ut statliga myndigheter över landet. Civilministern och
regeringen har i somras och tidigare beslutat om utlokalisering av bl a följande myndigheter.
Strålsäkerhetsmyndigheten, delar av verksamheten inklusive myndighetens säte omlokaliseras till
Katrineholm. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor omlokaliseras till Växjö
Myndigheten för kulturanalys, myndigheten omlokaliseras till Göteborg.
Polarforskningssekretariatet, myndigheten omlokaliseras till Luleå. Svenska ESF-rådet, delar av
verksamheten omlokaliseras till Gävle. Universitets- och högskolerådet, delar av verksamheten
omlokaliseras till Visby. Tillväxtverket, delar av verksamheten omlokaliseras till Östersund
Delar av E-hälsomyndigheten har lokaliserats till Kalmar. Fastighetsmäklarinspektionen har
lokaliserats till Karlstad och SCB till Örebro. Den nya jämställdhetsmyndigheten som inrättas 1/1
2018 är lokaliserad till Göteborg. Vi kan konstatera att Skåne hittills inte fått del av någon
utlokalisering av myndigheter. I somras nämndes dock i media följande: ”Regeringen förbereder
ett nytt paket med utflyttning av statliga myndigheter från Stockholm – nu till Skåne. Tullverket
och Livsmedelsverket står högt på den skånska önskelistan. "Skåne finns med i våra planer",
bekräftar civilminister Ardalan Shekarabi.” (Sydsvenskan). Hittills har dock inte något beslut om
utlokalisering av nämnda myndigheter skett. Från östra Skåne noteras att Malmö ofta nämns som
plats för utlokalisering till Skåne. Vår uppfattning är att hela Skåne ska leva och då tillväxten är
högst i västra Skåne, bör statliga myndigheter i första hand omlokaliseras till östra Skåne.
Därför yrkar vi:
att partidistriktets kongress beslutar arbeta för att Skåne snarast blir plats för utlokalisering av
statliga myndigheter, varvid östra Skåne ska prioriteras vid utlokaliseringar.
Jan Lindelöf
Kristianstads Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som
vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta
valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.
Lagen om valfrihet har fått stort genomslag sedan lagens tillträdande år 2009 framförallt inom
kommunernas och landstingens välfärdssektorer som hemtjänst, primärvård, psykoterapeuter och
en hel del specialistvård. Det är sedan år 2010 obligatoriskt för landsting att använda LOV, fri
etableringsrätt inom primärvården. LOV bygger på att, i de sektorer det införts, kommunen eller
landstinget tillhandahåller ett förfrågningsunderlag/ackrediteringsunderlag som specificerar krav
på utförare.
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De utförare som kan visa att man uppfyller kraven har rätt att teckna avtal och få ekonomisk
ersättning för den vård/de tjänster man tillhandahåller. Tanken är att detta öppnar upp för
medborgarna att kunna få ökad valfrihet genom fler utförare att välja på. Men valfrihet och vård
efter behov är inte samma sak. I Statskontorets utvärdering av införandet av LOV ”Statskontoret
2012:15 Lagen om valfrihetssystem” konstaterar man att LOV inte medfört någon ökad
effektivitet och att kostnaderna snarare ökat än minskat i de kommuner som infört det. Detta
kan bland annat bero på att det idag inte finns möjlighet att begränsa antal utförare som
ackrediteras samt att administrationen har ökat. Riksrevisionen gjorde år 2014 en stor utvärdering
av LOV inom primärvården utifrån vårdutbud och tillgänglighet ”RIR 2014:22 Primärvårdens
styrning – behov eller efterfrågan?”, en studie baserad på patienter i Region Skåne och Västra
Götaland. En slutsats var att människor i socioekonomiskt väl utvecklade områden har fått en
bättre tillgång till vård genom vårdvalet. Men det gäller inte äldre, personer med kroniska
sjukdomar och andra med stora vårdbehov. För många har tillgängligheten till vårdcentraler ökat
men etableringen av nya vårdcentraler har framförallt skett i befolkningstäta och
socioekonomiskt starkare områden. Nedläggning av vårdcentraler har främst skett i områden med
större vårdbehov och socioekonomiskt svagare befolkning. Att de privata utförarna kan välja och
välja bort delar av ”marknaden” på detta sätt måste i sig sägas strida med den skattefinansierade
välfärdens intentioner – att tillhandahållas efter behov och säkerställa likvärdig kvalitet för alla.
Det finns idag ingen möjlighet att inom ramen för LOV ställa krav på att etableringar ska göras
inom vissa geografiska områden. Uppföljning och kontroll av de privata utförarna inom LOV har
också visat sig vara svår och komplicerad när antalet utövare i vissa sektorer ökar i hög takt. Insyn
i verksamheterna är inte reglerat på samma sätt som i offentligt drivna verksamheter trots att de
till största del finansieras av skattepengar.
Vi menar att lagen om valfrihet har lett till kostnadsökningar, försvårande uppföljning och
kontroll, uppsplittring av verksamheter, överetableringar och i många fall ökad ojämlikhet.
Många av välfärdens verksamheter är avgörande för människors livskvalitet och trygghet.
Välfärden kan inte ha system som bygger på en kvalitetssäkring där det är upp till medborgarna
att byta om det inte är bra nog. Det är dags att skapa stabila och trygga system för välfärden.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna aktivt arbetar för att avskaffa LOV, lagen om valfrihet
att Region Skåne på sikt ska avveckla lagen om valfrihet inom de områden där LOV inte är ett
lagstadgat krav
att Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress bifaller motionen
att Socialdemokraternas partikongress bifaller motionen
att Skånska riksdagsgruppen aktivt driver frågan om att avskaffa LOV gentemot partiet
Unga Sossar Malmö
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande
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Med anledning av de skador fyrverkeripjäser har åsamkat djur, människor, natur och materiella
ting de senaste åren måste det instiftas en kraftfull reglering av försäljning av fyrverkeripjäser till
allmänheten. Olyckor med fyrverkerier halverades förvisso under perioden 1997–2014 men
fortfarande orsakar fyrverkeripjäser tusen personskador i Sverige varje år och cirka hundra
personer behöver uppsöka akutmottagning. Därför känns det glädjande att myndigheten för
samhällsskydd och beredskap MSB, har beslutat det ska införas nya regler. Bland annat vilka
fyrverkerier, som ska få säljas över disk till allmänheten. Det gäller raketer med styrpinne, som
inte längre kommer att få säljas till allmänheten, eftersom statistiken fortfarande ligger högt när
det gäller personskador med denna typ av raket, säger MSB:s enhetschef Ann-Sofie Eriksson.
Det känns ändå inte som en tillräcklig åtgärd. Vi måste komma åt den vårdslösa hanteringen av
fyrverkerier och minderåriga ska inte kunna införskaffa eller få skjuta av raketer, det måste bli
förbjudet! Det är att eftersträva en hårdare generell reglering, dels mot nedskräpning, dels för att
slippa oron någon skadas efter kvarlämnande av raketer, som ej fyrats av och dels för alla stackars
djur där många även har fått sätta livet till. Tillika personskador som kan vara livet ut!
Samhällskostnaderna är stora för dem dom drabbas illa!
Det finns sannerligen många samhällsvinster med en kraftfull reglering, det skulle generera till en
minskad efterfrågan, som i sin tur leder till att produktionen avtar.
Detta skulle också bli ett bra led i det fortsatta arbetet med att minska miljögifterna
och fyrverkerierna kommer att ersättas med nyare och mer intressanta ljusfenomen.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna i den skånska riksdagsgruppen ser över hur en hårdare reglering kan
införas för försäljning av fyrverkeripjäser.
att Socialdemokraterna i den skånska riksdagsgruppen ser över hur ett licenskrav kan införas för
hantering av fyrverkeripjäser. Vem som helst ska inte kunna köpa eller bruka.
att Partidistriktet i Skåne ställer sig bakom motionen och sänder den vidare till riksdagsgruppen.
Ann-Louise Levau
Lunds Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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