Distriktsstyrelsen för Skånes socialdemokratiska partidistrikt vill lämna följande rapport över
totalt 163 behandlade motioner vid distriktskongressen den 4 mars 2017 i Malmö Hyllie.
Följande motioner avslogs av distriktskongressen:
Nr 5 (delvis) , 6, 7, 9, 14, 19, 26, 29 (del), 30, 33, 34, 35 (del), 36-37 (del), 38, 41, 44-45, 48, 64,
68 (del), 74, 75, 78, 79 (del), 82 (del), 87 (del), 89, 93, (del), 94 (del), 95, 96, 97, 98, 99 (del), 100
(del), 101 (del), 103, 104, 107 (del), 108, 114 (del), 115, 116 (del), 117 (del), 123, (del), 124,
125-133 (del), 137 (del), 140, 147, 152, 154, 156, 157, 160, 161,
Följande motioner ansågs besvarade av distriktskongressen:
Nr 1, 5 (delvis), 8, 10 (del), 11, 15 (del), 18 (del), 20, 21 (del), 22, 23 (del), 24(del), 28, 31, 32, 3637 (del), 42 (del), 43, 49 (del), 50, 52 (del), 53, 56 (del), 57 (del), 58, 59, 67 (del), 70, 79 (del), 80,
83, 87 (del), 88, 90, 93 (del), 94 (del), 99 (del), 100(del), 101 (del), 102, 105, 107 (del), 110, 111,
114 (del), 116 (del), 117 (del), 119, 121, 122 (del), 123 (del), 124, 125-133 (del), 134, 135, 137
(del), 138, 139 (del), 143-144, 145, 148, 150, 155, 159.
Motion ej behandlad -

TILL RIKSDAGSGRUPPEN
Arbete

Motion nr 2 – se Regionfullmäktigegruppen sid 16

Samlat svar nederst
Motioner nr 3
ang. För en politik för trygga jobb och framtidshopp
Motion nr 4
ang. För en arbetslöshetsförsäkring som värnar deltidsanställda
Motionerna nr 5
ang. För en god arbetsmiljö
Motion nr 6
ang. Motion om att ändra lagen om uthyrning av arbetskraft.
Motion nr 10
ang. Ny veckoarbetstid – 30 timmars arbetsvecka
Motion nr 12
ang. Bättre arbetsmiljö i statliga företag
Motion 13
ang. Förbud av visstidsanställningar
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Motion nr 15
ang. Minska den arbetsrelaterade psykiska ohälsan
Motion nr 16
ang. Ordning och reda på svensk arbetsmarknad
Motion nr 17
ang. Återupprätta arbetslivsinstitutet
Motion nr 18
ang. Kombidirektivet – Ett hot mot arbetare, miljön och trafiksäkerheten
Motion nr 21
ang. En socialdemokratisk reformpolitik för ett generöst flyktingmottagande och en
starkare välfärd
Motion nr 23
ang. Sverige i arbete
Motion nr 24
ang. en modern arbetsorganisation med heltid som norm
Motion nr 25
ang. avdragsrätt för fackföreningsavgift

SAMLAT SVAR ARBETE:
Motionerna på arbetsmarknadsområdet är många.
De flesta förslag kräver nationella beslut.
Alla är väl medvetna om det parlamentariska läget och det har inte varit möjligt att nå fram i alla
delar.
Likaså ser vi hur det finns en majoritet i riksdagen både för lagstiftning av lägstalöner och för en
uppluckring av LAS.
Arbetet i riksdagen måste alltså till viss del fokusera på att inte på negativa beslut, då lagändringar
skulle gå i motsatt riktning mot vår ambition.
Dock pågår en utredning kring allmän visstid, sms anställning och hyvling. Paritet har självklart
målet inställt mot förstärkning av LAS. På samma sätt som det är tydligt att partiets målsättning
är kollektivavtal vid all upphandling.
Det skånska partidistriktet har drivit på både i utskottsarbetet och i opinionsarbetet.
Bland annat genom att vi deltar i kampanjarbete med Handels, Seko och HRF kring AVA.
Trots det parlamentariska läget har vi en rad positiva beslut som är helt i linje med våra
kongressbeslut i Skåne.
Som exempel kan nämnas:



Arbetslösheten har minskat och ungdomsarbetslösheten är rekordlåg. Detta är en
förutsättning för full sysselsättning och en fungerande arbetsmarknad
Kunskapslyft med 70 000 platser och rejäla system för etablering
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Moderna beredskapsarbeten och renodlade lönesubventioner och tydligare krav på
kollektivavtal
Omlokalisering av statliga jobb
Utbildningsplikt för nyanlända
Lån till körkortsutbildning
FAS 3 är avskaffat
Höjt tak i A-kassan
En karensdag mindre i a-kassan
Ökat möjligheten att deltidsstämpla från 75 dagar till 60 veckor
Heltid och tillsvidareanställning som norm
Stora satsningar på Arbetsmiljöverket, arbetsmiljöinspektörer och skyddsombuden
Speciella arbetsmiljösatsningar på kvinnor
Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle
Höjt tak för lönebidrag
Mer resurser till Samhall
En jämställdhetsmyndighet inrättas i Göteborg
Den största permanenta välfärdssatsningen på decennier
100 000 fler anställda i välfärden
Extratjänster
Regeringen arbetar kontinuerligt med 10-punktsprogrammet som lanserades i valet 2014.
Lex Laval tas bort
EU står nu på Sverige sida när det gäller utstationeringsdirektivet
Riksdagen har fattat beslut som gör det svårare att stapla visstidsanställningar på varandra
Riksdagen har röstat igenom ett förslag som stärker skyddet för visselblåsare
Månadsuppgifter. Arbetsgivare ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på
individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket – istället för årliga
kontrolluppgifter. (Införandet av det nya systemet sker stegvis från 1 juli 2018 till 1
januari 2019, där företag med personalliggare och fler än 15 anställda är först ut.)
Personalliggare i byggbranschen med oannonserade kontrollbesök
Förslag om ett lagstadgat huvudentreprenörsansvar
Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Riksdagens röstade nej till förslaget.
Skattereduktion för fackföreningsavgiften återinförs

Kongressbeslut från socialdemokraternas kongress i Göteborg 2017
 Avskaffa allmän visstid och stoppa hyvling av arbetstid
 Rätt till arbetskläder inom vården och mer resurser till Arbetsmiljöverket
 Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård där tandhälsan inte är
en klassfråga
 Arbetet mot skattefusk, aggressiv skatteplanering och utnyttjande av svart arbetskraft ska
stärkas
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Bostäder
Motion nr 27
ang. Alla ska ha rätt till en bostad
Svar: Riksdag och regering arbetar hårt för att alla ska ha rätt till en bostad. Här ett axplock av
vad som görs:
Fler bostäder - Regeringen har inför ett investeringsstöd för byggande av klimatsmarta hyresrätter
med rimliga hyror. Investeringsstödet är som störst för små, energieffektiva lägenheter. En
särskild stimulans finns för byggande av studentbostäder.
Snabbare byggande - Regeringen ger byggbonus till kommuner som genom ett ökat byggande bidrar
till att minska bostadsbristen. Regeringen satsar vidare på stöd för marksanering. För att ta del av
stödet måste kommunen använda den sanerade marken för bostadsbyggande.
Bättre boende - I många bostadsområden finns behov av upprustning, energieffektivisering och
förbättrad utemiljö. Regeringen satsar därför på upprustning och insatser för levande
stadsmiljöer. För att säkerställa rimliga hyresnivåer går en del av stödet till att begränsa
hyreshöjningar för de boende.
Motion nr 29
ang. Låt allmännyttan vara allmän nytta (att-sats två)
Svar: Enligt nuvarande regelverk finns goda möjligheter för allmännyttan att vara bolag för att
bygga socialt och ekologiskt hållbara orter och städer. Detta bekräftas av forskningsprojektet
”Nyttan med allmännyttan”, som undersökt vad allmännyttans samhällsansvar innebär och hur
de kommunala bostadsbolagen arbetar med sociala investeringar och övriga samhällsnyttiga
insatser. Hotet är utförsäljningar av allmännyttan och alltför snäva tolkningar av regelverket, på
bekostnad av sociala och ekologiska hänsyn. Det är därför viktigt att vi kämpar för en allmännytta
värd namnet i alla kommuner, och att allmännyttan arbetar för social och ekologisk hållbarhet.

Utbildning och förskola
Motion nr 37
Ang. Förstatliga skolan
Svar: Likvärdig skola
Att elever ska garanteras en likvärdig skola av högsta kvalitet som motionären skriver, är oerhört
viktigt för Sverige. Idag har vi en utbredd bostadssegregation, så kallat fritt val till friskolor och
klasser vars socioekonomiska blandning har försämrats kraftigt.
Regeringen har ett antal satsningar på området:
–Statligt stöd för likvärdighet och kunskapsutveckling. Unik resursförstärkning till undervisning
för att skapa en jämlik kunskapsskola. 1 miljard under 2018 som fullt utbyggd (2020) ger 6
miljarder årligen för att stärka likvärdigheten och förbättra kunskapsresultateten. Ett av
Skolkommissionens viktigaste förslag som nu genomförs.
–Jämlikhetspeng till de mest utsatta skolorna. 500 miljoner i VÅP17 och BP18 som fördelas till
de grundskolorna med tuffast förutsättningar för att öka likvärdigheten. Växlas 2019 in i
ovanstående statsbidrag.
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–Alla skolor ska vara bra skolor – stöd till skolor med låga studieresultat. Regeringen har avsatt
500 miljoner kronor årligen från 2016 inom satsningen Samverkan för bästa skola. Satsningen som
pågår över hela landet innebär att Skolverket i samverkan med varje berörd huvudman ska
identifiera och utforma insatser för att höja resultaten på skolor med låga resultat och svåra
förutsättningar. Regeringen ökar stödet i BP17 och utvidgar satsningen till förskolan.
–Riktade kvalitetssatsningar på gymnasiets introduktionsprogram. 150 miljoner i VÅP17 och 300
miljoner årligen i BP18 för att stärka introduktionsprogrammen, som vuxit kraftigt, inte minst på
grund av tillskottet av många nyanlända elever. Språkintroduktion är det introduktionsprogram
som vuxit kraftigast.
–Stadieindelad timplan och mer matematik. För att bl.a. säkerställa att alla elever får den
garanterade undervisningstid de har rätt till i grundskolan har regeringen lämnat en proposition
till riksdagen om en stadieindelad timplan där benämningarna låg-, mellan- och högstadiet
återinförs i skollagen. För att öka grundskole-elevernas kunskaper i matematik föreslås att antalet
timmar i detta ämne ökar med 105 timmar i högstadiet fr.o.m. den 1 juli 2019, samtidigt som
antalet timmar i elevens val minskar i motsvarande grad.
–Upprustning av skollokaler och pedagogiska utemiljöer. Satsning under hela mandatperioden för
att förbättra skollokaler och utemiljöer. Under 2018 satsas 680 miljoner i statsbidrag via Boverket.
–Elevhälsan förstärks. 200 miljoner kronor årligen från 2016. I satsningen ingår bl.a. statsbidrag
för personalförstärkningar inom elevhälsan.
–Lovskola. Skolhuvudmännen kommer nu att ha en skyldighet att erbjuda lovskola för elever i
årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program.
Dessutom tillförs 150 miljoner kronor årligen för undervisning under skollov för elever i årskurs
6-9 samt gymnasiet. I BP18 satsas ytterligare 56 miljoner årligen på att även erbjuda lovskola till
elever på gymnasiets språkintroduktionsprogram.
–Obligatorisk prao. Återinförd rätt till prao för elever i åk 8 och 9. Sammanlagt ska minst tio
dagars prao genomföras från höstterminen 2018.
–Läxhjälp byggs ut – läxrut har avskaffats. 390 miljoner kronor årligen för att stimulera fler
huvudmän att erbjuda hjälp med läxor eller annat skolarbete. Särskilt avsätta medel till ideella
föreningar som erbjuder läxhjälp.
Motion nr 39
ang. Framtidens yrkesliv och kompetensförsörjning
Svar: Yrkesutbildning
Precis som motionären påpekar behövs det krafttag för att höja yrkesprogrammens status på
gymnasiet. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder inom området. Motionären efterlyser också
fastare struktur, större volym och bättre samordning med arbetslivet.
–Gymnasieutredningen. Alldeles för många lämnar gymnasieskolan i förtid eller går ut utan
fullständiga betyg. Det ökar risken för arbetslöshet och långvarigt utanförskap. Utredningens har
presenterat nära 100 förslag för att fler ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Bland
annat har utredningen föreslagit att alla nationella program ska kunna ge grundläggande
högskolebehörighet, innefatta ett estetiskt ämne samt om kursbetyg på sikt ska ersättas av
ämnesbetyg. Förslagen bereds nu inom Regeringskansliet.
–Stärk yrkesprogrammen. Regeringen investerar i ett paket med satsningar för att stärka
yrkesprogrammens kvalitet och attraktionskraft. Paketet innehåller behörighetsgivande utbildning
för yrkeslärare, satsning på studie- och yrkesvägledning, utvecklad APL och en satsning på att öka
intresset för yrkesutbildningar (World Skill Sweden) som ska genomföras tillsammans med
arbetsmarknadens parter. En försöksverksamhet med branschskolor införs. Vidare har
Yrkesprogramsutredningen redovisat förslag på hur gymnasieskolans yrkesprogram ska bli bättre
och mer attraktiva. Förslagen bereds nu inom Regeringskansliet.
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–Tekniksprånget förlängs och vidgas. Det s.k. Tekniksprånget är en praktiksatsning som syftar till
att bredda intresset bland unga kvinnor och män med gymnasieexamen från teknikprogrammet
och natur-vetenskaps-programmet att söka ingenjörsutbildningar och på sikt bidra till
kompetensförsörjningen inom teknikintensiva företag och öka deras möjligheter till etablering på
arbetsmarknaden. Regeringen bedömer att satsningen på Tekniksprånget bör förlängas t.o.m.
2019 och beräknar att 11 miljoner kronor per år 2018 respektive 2019 ska avsättas för det
ändamålet.
–200 kr höjning av studiebidraget i studiehjälpen för gymnasieelever. Totalt 1 250 kr/månaden.
Kunskapslyftet
Kunskapslyftet innebär fler utbildningsplatser (över 78 000 nytillkomna platser 2018 och 93 000
fram till 2021) och högre kvalitet inom olika former av utbildning för vuxna. Yrkeshögskolan,
folkhögskolan, komvux och yrkesvux får fler antal platser för att svara upp mot ökade behov av
utbildning och därmed möjlighet till omställning och matchning mellan människors kompetenser
och arbetsmarknadens behov.
Motion nr 40
ang. Avgiftsfri skola
Svar: Pågående, men ej avslutade, insatser när detta skrivs.
Motion nr 46
ang. Barnomsorg på obekväma tider
Svar: Barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Regeringen har utökat stödet med 80 miljoner
kronor årligen för att skolhuvudmän i större omfattning ska erbjuda barnomsorg på kvällar,
nätter och helger.
Det finns sedan tidigare ett riktat, sökbart statsbidrag för 2015 och 2016 om 31 mnkr per år.
Regeringens förslag innebär en utökning av befintligt statsbidrag med 49 mnkr per år 2015 och
2016 och därefter 80 mnkr/år till barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Fördelningen föreslås
ske i enlighet med gällande statsbidragsförordning.
Motion nr 47
ang. Inget jobb utan körkort, inget körkort utan jobb
Svar: Körkort för alla som går i gymnasiet
Precis som motionären påpekar är det har blivit en klassfråga med körkort. Att genomföra
kostnadsfritt körkort i gymnasieskolan ter sig inte möjligt då en sådan reform skulle vara mycket
dyr.
För att förbättra möjligheten till etablering på arbetsmarknaden och för att få en ökad
genomströmning på gymnasiet har regeringen lagt fram ett förslag i budgeten för 2018, med lån
via CSN för B-körkort. Lånet möjliggör finansiering av körkortsutbildning. Första steget gäller
arbetslösa personer mellan 18-47 år. Under 2019 avser regeringen att ta nästa steg, unga i åldern
19-20 år som avslutat sin gymnasieutbildning ska ges möjlighet till lån på CSN för att ta Bkörkort.
Motion nr 49
ang. Ohälsa i förskolan
Svar: Uppdrag till Skolverket
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Precis som motionären påpekar framgår det tydligt i Läroplanen för Förskolan att det är
verksamheten som ska utvärderas inte barnen. Motionären skriver att det finns en osäkerhet
bland personal och chefer hur bedömningarna ska värderas.
I nuläget finns ingen tanke på att ge Skolverket i uppdrag att tydliggöra utvärderingskriterier och
uppföljning för verksamheten eftersom resurserna för utredningsuppdrag är mycket begränsade
och man måste välja de allra viktigaste utredningsuppdragen.
Men det finns satsningar som kan bidra till att stärka kompetensen kring utvärdering och
uppföljning, dock inte så specifikt som motionären önskar. Insatser för att lyfta förskolan har
gjorts genom att regeringen satsar 830 miljoner kronor årligen på mindre barngrupper i förskolan.
Huvudmän för sammantaget 2 800 förskolor i hela Sverige har enligt Skolverket fått medel för att
barn ska få gå i en mindre barngrupp än de annars hade gjort.
Förskoleklassen är en viktig brygga mellan förskola och grundskola. Därför inför regeringen
skolplikt från sex års ålder genom att göra förskoleklassen obligatorisk. För att skolformen ska
tydliggöras har nya avsnitt i läroplanen införts som gäller förskoleklass och fritidshem. Syftet är
att förtydliga skolformernas uppdrag, höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten i
skolan.
Regeringen satsar 500 miljoner årligen för att öka tillgången till specialpedagogiskt stöd och
utveckla den specialpedagogiska kompetensen bland legitimerade lärare som ska verka i
förskoleklass och lågstadiet. Vidare öronmärks 300 nya nybörjarplatser årligen inom specialläraroch specialpedagogutbildningen och efter ett kraftigt ökat söktryck till speciallärarutbildningen
går regeringen vidare med ytterligare förslag för att utöka utbildningsutbudet, målet är att alla
behöriga sökande ska antas.
Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor årligen från 2016 inom satsningen Samverkan för bästa
skola. Satsningen som pågår över hela landet innebär att Skolverket i samverkan med varje berörd
huvudman ska identifiera och utforma insatser för att höja resultaten på skolor med låga resultat
och svåra förutsättningar. Regeringen ökar stödet i BP17 och utvidgar satsningen till förskolan
för att stärka förskolornas arbete.
Syftet med förstärkningarna är att förskola, förskoleklass och skola ska hänga ihop men ske på
barnets villkor. Därför har förskoleklassen behållits, för att ta med förskolepedagogiken in i
övergången till första klass i grundskolan.
Motion nr 51
ang. Öka lärarnas kompetens om neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga
Svar: Lärarutbildningen
Precis som motionären påpekar finns det ett behov av kompetenshöjning inom området
neuropsykiatriska svårigheter hos barn.
Det råder stor enighet bland skolexperter att speciallärare och specialpedagoger bör få kompetens
i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. För att säkerställa att studenter på speciallärar- och
specialpedagogutbildningarna får kunskap och kompetens om neuropsykiatriska svårigheter
införs nya examensmål för båda utbildningarna.
För speciallärarexamen införs två nya examensmål och ett befintligt examensmål justeras. För
specialpedagogexamen införs två nya examensmål. Ändringarna träder i kraft 3 juli 2018. Det
innebär att studenter som påbörjar utbildningarna höstterminen 2018 kommer att få den nya
kunskapen.
Förslagen innebär att behoven hos förskolebarn och elever med neuropsykiatriska svårigheter
kommer att kunna mötas på ett bättre sätt än i dag, vilket är positivt för barnen, eleverna och
deras familjer.
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Regeringen genomför samtidigt flera viktiga satsningar för att öka kunskapen och kompetensen
kring neuropsykiatriska svårigheter i skolan. Både genom speciallärar- och
specialpedagogutbildningarna och genom fortbildning av verksamma lärare.
Regeringen bedömer att nästa steg är att alla lärarutbildningar bör innehålla kunskap om
neuropsykiatriska svårigheter. Men de nya lärarutbildningarna utvärderas nu för första gången av
myndigheten UKÄ. Vi behöver invänta det resultatet och sedan ta ett samlat grepp om
utbildningarnas examensbeskrivningar.
Motion nr 52
ang. Utvidga studielön
Svar: Avskrivning av studieskuld
Avskrivning av studiemedel vid examen eller examenspremie har tidigare inte bedömts som en
bra metod. En avskrivning eller premie som ligger flera år framåt i tiden har inte bedömts som
något starkt incitament för studenterna. De flesta behöver pengarna under studietiden.
Därför riksdagen beslutat att studerande på Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) som
leder till ämneslärarexamen inom matematik, naturorienterande ämnen eller teknik kan få den
högre bidragsnivån inom studiemedlen från och med hösten 2015.
Syftet med åtgärden var att stärka rekryteringsläget eftersom bristen på utbildade lärare inom de
aktuella områdena är bekymmersam.
Förra året infördes ett nytt rekryterande studiestöd, studiestartsstöd, riktat till personer med stort
behov av utbildning som annars inte hade valt att studera. Syftet var att stärka individernas
möjligheter på arbetsmarknaden. Studiestartsstödet riktar sig till personer från 25 års ålder upp till
56 år med kort utbildning, i första hand för dem som inte har avslutat gymnasiet. Stödet är
förmånligt, 9221 kronor per månad när det infördes och även möjlighet att få ett tilläggsbelopp
för studerande med barn. Studiestartsstödet kan fås under maximalt 50 veckor.
Det finns en grupp människor med stort behov av utbildning som känner stor oro över att ta
studielån och då avstår de hellre att studera. Studiestartsstödet ska få dem att våga ta steget till
studier då de inte behöver skuldsätta sig.
I budgeten för 2018 är förslaget att höja bidragsdelen i studiestödet med 300 kronor per månad.

Sjukvård
se även REGIONFULLMÄKTIGEGRUPPEN från sida 16
Riksdagsgruppen:
Motionerna nr 68
ang. Förbättra arbetsmiljön inom sjukvården
Svar: Vi skånska riksdagsledamöter har drivit frågan om att förbättra arbetsmiljön inom
sjukvården genom bland annat en gemensam motion lagd under den allmänna motionstiden i
riksdagen. Vår partiordförande har också utlovat 14 000 fler anställda i vården. Det är vi glada
för.

8

Motion nr 69; ang. Tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet!
Motion nr 72; ang. Gör tänderna till en del av kroppen
Motion nr 73;ang. Tandvård
Svar:
69, 72, 73– Frågan drivs fortlöpande av de skånska riksdagsledamöterna. Vi har bland annat
uppvaktat berörda statsråd. Vi skånska riksdagsledamöter tycker att det är en viktig fråga och
lyfter den i alla sammanhang vi kan. Vi har bland annat lyft den inför budgetförhandlingar och på
interna gruppmöten.
Motion nr 76
Ang. Privatisering av apoteken ett misslyckande (Apoteksservice till hela landet)
Svar: Under beredning

Social/socialförsäkringar
Motion nr 77
ang. Om höjning av särskilt bostadstillägg för pensionärer
Svar: Indexera särskilda bostadstillägget.
Åtgärd via budget för 2018. Bostadstillägget, det särskilda bostadstillägget och
äldreförsörjningsstödet höjdes från och med 1 januari 2018.
Dessutom från Pensionsutredningen
”Ett reformerat och förstärkt grundskydd.
Grundskyddet för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna ska höjas. Bland annat kommer
garantipensionen utökas med ett tilläggsbelopp för de pensionärer som har det tuffast. Taket i
bostadstillägget ska höjas för att möta att hyrorna stigit.
Grundskyddet i pensionssystemet består av garantipensionen, bostadstillägget och
äldreförsörjningsstödet. Ett utredningsförslag presenteras i februari 2018.”
Motion nr 79
ang. Framförhållning är bra.. (likalydande som 2016)
Svar: Instämmer
Motion nr 81
ang. Kvinnors pensioner
Svar: Synpunkter i enlighet med motionen har framförts till pensionsgruppens S representanter.
Pensionsgruppen är överens om att det behövs ett särskilt och långsiktigt arbete för att åstadkomma
förändringar som minskar pensionsgapet mellan kvinnor och män.
En handlingsplan finns och är indelad i flera delområden
Motion nr 82
ang. Den enda sjukvårdsförsäkring som behövs är skattsedeln
Svar: Bereds
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Motion nr 84
ang. Våld i nära relationer drabbar inte bara i yngre åldrar
Svar: Den skånska riksdagsgruppen har med en ledamot undertecknat en motion i allmänna
motionstiden i riksdagen som berör frågan. Därutöver har frågan om våld mot äldre lyfts med
berört statsråd.
Motion nr 85
ang. Inrätta myndigheten Äldreombudsman
Svar: Ledamot i den skånska riksdagsgruppen har lagt en motion om införandet av en
äldreombudsman i den allmänna motionstiden.
Motion nr 86
ang. Individuellt uttag av ålderspension
Svar: Uttag av ålderspension vid individuell ålder för att motverka den orättvisa
inkomstfördelningen som blir följden av höjd pensionsålder
Pensionsgruppen har enats om följande:
” Förändringarna innebär att alla pensionsåldergränser och motsvarande åldersgränser i
trygghetssystemen (exempelvis sjukförsäkring och a-kassa) höjs och att dessa sedan kopplas till
utvecklingen av medellivslängden. Hur stor del av livslängdsökningen som bör påverka riktåldern
liksom den närmare tekniska konstruktionen behöver utredas vidare.
Det kommer fortfarande vara möjligt, likt i dag, att bestämma när man vill gå i pension, så länge
man uppnått lägsta åldern.
Lägsta åldern när det går att ta ut allmän pension höjs:
- 2020 från 61 till 62 år
- 2023 från 62 till 63 år
- 2026 från 63 till 64 år
Rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, LAS-åldern, höjs:
- 2020 från 67 till 68 år
- 2023 från 68 till 69 år
Åldern för när det går att ta ut garantipension höjs:
- 2023 från 65 till 66 år
- 2026 från 66 till riktåldern (dvs. den knyts till medellivslängdsökningen)
Pensionsgruppen är överens om att personer med ett långt arbetsliv, minst 44 år, ska omfattas av
övergångsbestämmelse så att de även framöver ges rätt till garantipension från 65 års ålder.
Reformen ska vara statsfinansiellt neutral. Pensionsgruppen är överens om att pensionerna i
första hand ska upprätthållas genom ett längre arbetsliv, men att avgiften till pensionssystemet
ska analyseras vidare.

Omsorg och Folkhälsa
(Inga motioner bifallna)
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Jämställdhet
Motion 91 och 92
ang. Kvinnojourer
En riksdagsmotion angående detta är inlämnad:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stod-tillkvinnojourer_H502692

Skatter/Ekonomi
Motion nr 94
ang. RUT och ROT
Svar: Regelverket kring ROT/RUT förändrades fr o m 1 januari 2016 genom att ersättningsnivå
för ROT sänktes från 50 till 30 procent av arbetskostnaden (oförändrat tak på 50 000 kronor per
person) och taket för RUT sänktes från 50 000 kronor till 30.000 kronor för alla under 65 år
(ersättningsnivån oförändrad på 50 procent av arbetskostnaden). För ROT- och RUT
arbeten sammantaget är skattereduktionen per person och år maximerad till 50 000 kronor. Dessa
besparingar har motiverats av behovet att finansiera investeringsstödet för bostadsbyggande.
15 miljarder kronor betalades ut i rot- och rutavdrag 2016. Det innebär att rot- och rutavdragen
minskade med 8,3 miljarder kronor jämfört med året före. En orsak till minskningen var de
ändrade reglerna. Utbetalningarna av ROT/RUT minskade till totalt 14 miljarder 2017.
UtlandsROT/RUT låg på 44 miljoner kronor 2016 (tre promille av de totala utbetalningarna).
Uppgift för 2017 saknas (framgår ej av Skatteverkets statistik). EU-regler hindrar åtgärder för att
avskaffa detta med nuvarande utformning av ROT/RUT-reglerna. Bara Sverige och Finland har
detta skattebidrag. Motioner har väckts i Riksdagen och skriftlig fråga lämnats in till
finansministern i ärendet.
Frågan om ROT- och RUT framtiden bereds i regeringskansliet.

Trafik och kommunikation
(Inga bifallna motioner)
Näringsliv och regional utveckling
(Inga bifallna motioner)
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Brott och straff
Motion nr 106; ang. För en samtyckeslagstiftning
Motion nr 113; ang. Motion om samtycke
Svar: Skånegruppen har lyft frågan både genom motioner i allmänna motionstiden och med
berörd minister. Regeringen föreslår nu en sådan lagstiftning.
Motion nr 109 och nr 112
ang. Kvinnofrid och barnfrid
Svar: Beredning pågår

Miljö och Jordbruk

Samlat svar nederst
Motion nr 114
ang. Bygg inte på den goda jordbruksmarken
Motion nr 116
ang. att-sats 2 och 4; Grön forskning och utveckling och lagring elnät
Motion nr 118
ang. Biogasen – en del av lösningen
Motion nr 120
ang. Förbjud bottentrålning och fisketillstånd och märkning
Motion nr 120
ang. Hur kan Sverige bli klimat smartast i Europa.
SAMLAT SVAR:
De motioner och att-satser som bifölls vid förra distriktskongressen har lyfts i diskussioner i
utskottet och på miljö och näringsdepartementen. Frågan om trålfiskeförbud antogs på
partikongressen och bereds på regeringskansliet.

Migration och Integration
Motioner nr 123-133 – samlat svar.
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Motion nr
123: Värnande av asylrätten.
124: Rätten till anhöriginvandring
125: Vår nuvarande flyktingpolitik.
126: Humant flyktingmottagande
127: Rättvist medborgarskap för alla
128: Schyssta villkor på arbetsmarknaden förutsätter trygghet för asylsökande
129. Underlätta familjeåterförening
130: Återupprätta en anständig asylpolitik
131: Schyssta villkor på arbetsmarknaden förutsätter trygghet för asylsökande
132: Återupprätta en anständig asylpolitik
133: Stå upp för asylrätten - även i svåra tider
SAMLAT SVAR
Yrkesintroduktions anställningar med kollektivavtal/justa villkor
Utredningen – Översyn av stödet för yrkesintroduktionsanställningar – som bland annat tittat på
kollektivavtal och motsvarande överlämnades till regeringen i december
2017.
Den är nu ute på remissrunda.
Lagliga och säkra vägar till Europa
Utredningen – Lagliga vägar för att söka asyl i EU är klar och lämnades till regeringen i december
2017. Bereds nu vidare av regeringskansliet.
Verka för att åtstramningarna inte blir permanenta.
Den tillfälliga lagen och dess åtstramningar gäller nu fram till sommaren 2019.
Frågan lyft med partigrupp och departement.

EU och Internationellt
Motion nr 136
Ang. IS:s förföljelse av yezidier i Irak är att anses som ett folkmordm
Svar:. Regeringen driver denna linje.

Försvar
Motion nr 139
Ang. Mänskliga rättigheter i militära operationer
Svar: Beredning pågår
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Kultur
Motion nr 141
Ang. Digitalisera och tillgängliggör svensk dagspress
Svar: Motionen lyfter upp digitaliseringen av svensk dagspress som är ett mycket viktigt område
och ett arbete av stor vikt för hela Sverige. Dagspressen i Sverige har haft och har en stor
betydelse för demokratin i ett samhälle och är dessutom en arena där vår historia formas. För att
vår historia inte ska försvinna och för att den ska vara tillgänglig för alla är digitaliseringen av
dagspressen ett viktigt område och ett uppdrag som idag ligger på Kungliga Biblioteket, KB.
Dock är det precis som motionen nämner ett stort uppdrag som tar tid och därmed har endast de
stora tidningarna prioriteras. Övrig press finns idag därmed endast i pappersformat eller på
mikrofilm och är därför varken tillgängligt eller säkrat för framtiden.
Samtal sker därför löpande med både kulturministern och kulturdepartementet på hur detta
arbete kan ske i snabbare takt och omfatta all svensk dagspress. Den socialdemokratiska gruppen
i kulturutskottet ser positivt på motionen och fortsätter därför sitt arbete med att diskutera och
driva frågan om hur KB:s uppdrag bör och kan utvecklas enligt motionens syfte.

Motion nr 142
Ang. Inrätta en ny kulturstiftelse
Svar: Precis som motionen lyfter är kultur något som kan bidra till nya oväntade möten och till
ett jämlikt, jämställt och rättvist samhälle. En förutsättning för att kulturen även i framtiden
bidrar till ett mer jämlikt samhälle är att det finns arenor där den utvecklas och stimuleras.
Regeringens budget 2018 innehåller en historiskt stor kulturbudget och där väljer man bland
annat att lyfta den fria konsten och ge den bättre förutsättningar. Bland annat avsätter regeringen
115 miljoner kronor till den fria konsten; 60 miljoner direkt till konstnärerna genom stipendier
och ersättningar, 25 miljoner till fria grupper inom scenkonsten, 12 miljoner till fria aktörer inom
bild- och formområdet samt 10 miljoner för att förstärka stödet till konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön. Utöver detta har vi idag Kulturbryggan – en bidragsgivande organisation,
numera inordnad under Konstnärsnämnden som erbjuder möjlighet till bidrag för nyskapande
kultur.
Efter kongressbeslut 2017 fattades det också beslut om att lyfta fram ett nytt kulturpolitiskt
program för att stärka partiets kulturpolitik. Ett arbete som ska presenteras våren 2018 och där
synen på framtidens kultur och förutsättningar bland annat kommer att vara i fokus.

Organisation
Motion nr 146
Ang. Erbjuda barntillsyn vid partiarrangemang
Svar: Partidistriktet har de senare åren erbjudit barntillsyn vid större arrangemang. Efterfrågan
har varit mycket liten men vi fortsätter att erbjuda det.
Motion nr 149
Ang. Framtidens folkrörelse i Skåne
Svar: Distriktsstyrelsen har fattat beslut om handlingsplan.
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Motion nr 151
Ang. Motion om mediepolitik för demokratisk bevarande och utveckling
Svar: Beredning pågår
Motion nr 153
Ang. Jämlikhet – delaktighet är en viktig del i arbetet för att öka medlemsantalet
Svar: Under året har ett flertal åtgärder gjorts för att öka jämlikheten i vår partiorganisation. Inte
minst #metoo har bidragit till detta men där vi från partidistriktet tagit egna initiativ för att stärka
detta.
Övrigt
Motion nr 158
Ang. ID på livstid från 80 års ålder
Svar: Beredning pågår
Motion nr 162
Ang. Välfärd utan vargar – begränsa vinstuttag; kvalité framför ekonomi;
offentlighetsprincip/meddelsskydd
Svar: Skånegruppen har arbetat aktivt i Riksdagen för att få till stånd en begränsning av
vinstjakten i välfärden. Bland annat genom att driva frågan om ett stopp mot övervinster i
enlighet med Välfärdsutredningens förslag.
Regeringen har under mandatperioden vidtagit flera steg i en sådan riktning.
I januari 2015 presenterade Ägarprövningsutredningen sitt slutbetänkande. Utredningen hade
i uppdrag att bl.a. utreda vilka möjliga krav, utöver de befintliga, som kan och bör ställas på
de som äger och driver företag inom välfärdssektorn. I slutbetänkandet föreslogs bl.a. en
utökad tillståndsplikt inom socialtjänsten och att det i samband med tillståndsprövning ska
ställas krav på insikt, erfarenhet och lämplighet för att beviljas godkännande eller tillstånd att
bedriva verksamhet enligt skollagen och socialtjänstlagen (SoL). Den som ansöker om
godkännande eller tillstånd föreslås också behöva visa att den har ekonomiska förutsättningar
att bedriva en långsiktig verksamhet. Kraven föreslås gälla även efter att tillstånd eller
godkännande meddelats.
Den 8 november 2016 överlämnade Välfärdsutredningen delbetänkandet Ordning och reda i
välfärden. Betänkandet innehöll förslag om en reglering av tillåtet rörelseresultat i syfte att
säkerställa att offentliga medel används till den verksamhet de är avsedda för. Därutöver
lämnades bl.a. förslag om en utvecklad ägar- och ledningsprövning, ett mer flexibelt regelverk
för upphandling av sociala tjänster och förslag som syftar till att göra det lättare för
organisationer i den idéburna sektorn att verka inom välfärdsområdet.
Den 9 maj 2017 överlämnade Välfärdsutredningen sitt slutbetänkande Kvalitet i välfärden –
bättre upphandling och uppföljning. Utredningens uppdrag var att analysera hur kvalitetsmått
kan användas strategiskt i välfärden och ge förslag på hur register kan förbättras inom hälsooch sjukvården samt socialtjänsten. Dessutom såg utredningen över hur den ekonomiska
insynen i privat utförd välfärd med offentlig finansiering skulle kunna utvecklas.
Under våren 2018 kommer riksdagen att ta ställning till vinstbegränsningar i välfärden samt
förslag till lednings- och ägarprövning av dem som vill bedriva privat verksamhet i välfärden.
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Riksdagen har vidare beslutat att stärka meddelarskyddet för den som arbetar i privat
verksamhet. Den nya lagstiftningen innebär att anställda i enskilt bedriven verksamhet inom
skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt
som offentligt anställda att lämna ut uppgifter om verksamheten för publicering i medier som
omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, till exempel radio, tv
och tidningar.
Den som bedriver verksamheten förbjuds att efterforska vem som har lämnat ut uppgifterna
och får inte heller utsätta denne för negativa åtgärder, till exempel avskedande, uppsägning
och disciplinpåföljd, på grund av detta. Skyddet begränsas av de regler om tystnadsplikt som
finns på respektive område.

Motion nr 163
Ang. Statlig finansiering för kvinnojourer under kommunalt ansvar
Svar: Beredning pågår

REGIONFULLMÄKTIGEGRUPPEN
Arbete
Motion nr 2
Ang. Ordning och reda ska råda på arbetsmarknaden
Uppföljning: Upphandlingsutskottet har under 2017 framlagt ett förslag till Upphandlingspolicy
där det fastställs att det ska ställas villkor enligt kollektivavtal när upphandlingens art motiverar
det. Policyn ska nu behandlas av regionfullmäktige.
Sjukvård
Motion nr 54
Ang. Motion till den distriktskongressen om en human vård
Uppföljning: Region Skåne arbetar med att sätta patienten i centrum. I det samlade uppdraget
till sjukvården som fastställs årligen är detta en viktig fråga. Personcentrerad vård innebär ett
samarbete mellan patienter, närstående, och professionella inom hälso- och sjukvården. Det ska
finnas utrymme för att människor har olika förutsättningar, och i varje enskilt möte ska vården
visa intresse och förståelse för patientens totala livssituation. Patienter ska i större utsträckning
involveras i sin egen vård såväl som i förbättringsarbetet. Ett område där dessa principer fått stort
utrymme är utformandet av hälso- och sjukvårdsavtalet som har tecknats mellan Region Skåne
och Skånes 33 kommuner. Där är syftet att bygga upp en tillgänglig vård runt den enskilde. Där
görs ett omfattande arbete med att sätta patienten i centrum och att anpassa vården efter våra
sköraste invånare. Mycket återstår att göra men arbetet går i rätt riktning. Ytterligare ett exempel
på hur styret i Region Skåne arbetar utifrån motionens intentioner är införandet av 31
standardiserade vårdförlopp för cancer. Det innebär att undersökningar och behandlingar efter
en välgrundad misstanke om cancer följer förutbestämda schema och tidsramar.
Motion nr 55
Ang. Fri tandvård
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Uppföljning: Region Skåne infört avgiftsfri tandvård upp till och med 31 december det år man
fyller 22 år. Socialdemokraterna i Skåne har under året drivit frågan om att tandvården ska ingå i
sjukvårdens högkostnadsskydd. Detta har gjorts dels genom opinionsbildning, inte minst genom
en mycket uppmärksammad DN-debattartikel skriven vår socialdemokratiske
regionsstyrelseordförande, dels genom att frågan var prioriterad inför partikongressen. Den
skånska kongressdelegationen lyckades få igenom förändringar i kongressens riktlinjer som
betonar vikten av att göra reformer på området under kommande mandatperiod.
Motion nr 56
Bättre specialiserad sjukvård för äldre
Uppföljning: Vården för äldre har byggts ut under mandatperioden.
Äldrevårdsmottagningarna erbjuder lättillgänglig distriktssköterska, läkemedelsgenomgång och
anpassade insatser för att förebygga och tidigt hantera psykisk ohälsa. I början av 2018 har
Region Skånes äldre befolkning 96 anpassade mottagningar att vända sig till, vilket är en
fördubbling jämfört med 2014.
Ett särskilt geriatriskt team har startats på sjukhuset i Helsingborg. Det drivs i form av ett
forskningsprojekt som vid årsskiftet 2017/18 hade 175 äldre inskrivna och en lika stor
kontrollgrupp. I Helsingborg finns också en geriatrisk akutvårdsavdelning. Vidare finns det två
avdelningar för äldre på Skånes universitetssjukhus och en utökning planeras under 2018. I
Trelleborg har en vårdavdelning öppnats för multisjuka äldre där flera yrkeskategorier samverkar.
På medicinkliniken på CSK finns en närakutvårdsavdelning, främst för äldre och multisjuka
patienter.
De palliativa platserna i Trelleborg ska återöppnas och hittills har två öppnats. I april förväntas
alla fyra platserna vara öppna.
Det finns behov av att fortsätta utveckla såväl den palliativa vården som ASIH (avancerad
sjukvård i hemmet) ytterligare.
Motion nr 57
Ang. En jämlik sjukvård i Sverige
Uppföljning: En tillgänglig och jämlik vård, med höga medicinska resultat, som samtidigt är
kostnadseffektiv är den målsättning vi socialdemokrater ständigt jobbar för. Under 2017 togs
flera steg i rätt riktning. För att tillförsäkra jämlik vård inom cancerområdet har Region Skåne
infört 31 så kallade standardiserade vårdförlopp där processen efter misstanke om cancer ska ske
på samma sätt och inom en bestämd tid. Cirka 75% av dem som får en cancerdiagnos får det
inom ett standardiserat vårdförlopp, vilket är bättre än det nationella målet.
För att förbättra tillgängligheten till vårdcentralen, satsas i den rödgröna budgeten för 2018 drygt
100 miljoner kronor extra på primärvården. Tillgänglighet till operation och åtgärd i Skåne är i
nivå med resten av riket och för besök till läkare i specialistvården ligger Skåne bättre än riket.
Tillgängligheten är inte tillräckligt bra, det finns mycket som måste förbättras för att ingen ska
behöva vänta i onödan på vård. Därför görs riktade satsningar för att minska köerna.
Kostnaderna per capita för skånsk sjukvård ligger under riksgenomsnittet, men har under den tid
som de rödgröna styrt närmat sig genomsnittet för landet - från 95 procent 2014 av
riksgenomsnittet till 97 procent 2016 som är det senaste året som det finns publicerad data för.
Det innebär att anslagen till skånsk sjukvård under det rödgröna styret i Skåne ökat snabbare per
capita än motsvarande anslag i genomsnitt ökat i riket.
Den medicinska kvaliteten är hög jämfört med riket. Enligt senaste Öppna jämförelser har skånsk
sjukvård högre kvalitet än riket i 12 av 18 kategorier och enligt en rapport från SKL från förra
året är den skånska sjukvården åttonde bäst i landet. Det kan jämföras med att skånsk sjukvård
för fem år sedan, under den tid då Moderaterna ledde styret av Region Skåne, låg på sistaplatsen,
plats 21. Ur ett effektivitetsperspektiv kan således konstateras att den skånska vården håller hög
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medicinsk kvalitet och tillgänglighet i nivå med riket till en kostnad per capita som ligger under
riket.
Motion nr 60
Ang. Alkoholmissbruket bland äldre kvinnor
Motion nr 61
Ang. Alkoholmissbruket ökar bland äldre kvinnor
Uppföljning: Frågan om alkoholmissbruk bland äldre har lyfts som ett prioriterat område inom
ramöverenskommelse mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Frågan har också tagits
upp inom SKL. I ackrediteringsvillkoren för Hälsovalet (vårdcentralerna) stipuleras att
vårdcentralen ska arbeta för att upptäcka risk/missbruk, ge rådgivning, motiverande samtal och
behandling som inte kräver specialistvård. Vid behov ska kontakt tas med kommunens
missbruksvård. I Malmö finns triangelmottagningen som specialiserat sig på vuxna med
alkoholproblem och en motsvarande mottagning ska öppnas i Kristianstad.
Motion nr 62
Ang. Kvinnors hälsa
Uppföljning: Gynekologiskt cellprov för screening av livmoderhalscancer är från och med i år
avgiftsfritt och är en del av den rödgröna budgeten. Det gäller för kvinnor mellan 23 och 70 år
som aktivt kallas för att ta prov. Region Skåne följer de nationella riktlinjerna för screening. Är
man orolig och vill göra ett cellprov utöver screeningprogrammet, tas avgift för besöket till
barnmorska/gynekolog ut.
Mammografiundersökningar inom screeningprogrammet blev under 2016 kostnadsfria för
kvinnor mellan 40 och 74 år. Region Skåne följer de nationella riktlinjerna för åldersgränser för
screeningprogrammet. Själva mammografiundersökningen är även kostnadsfri för patienter som
är under 40 eller över 74 år men eftersom dessa inte kallas till screening måste de betala avgift för
besök hos läkare som remitterar till mammografiundersökningen.
Kvinno- och förlossningsvården är ett prioriterat område för det rödgröna styret i Region Skåne.
Återkommande satsningar har gjorts under mandatperioden. I budgeten för 2018 görs en särskild
satsning om 15 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat gå till att införa en ny jourlinje vid
förlossningskliniken i Lund och till att genomföra ett pilotprojekt för att förbättra vården av
gravida med minskade fosterrörelser.
Motion nr 63
Ang. Mammografiundersökning av kvinnor äldre än 74 år
Uppföljning: Mammografiundersökningar inom screeningprogrammet blev under 2016
kostnadsfria för kvinnor mellan 40 och 74 år. Region Skåne följer de nationella riktlinjerna för
åldersgränser för screeningprogrammet. Själva mammografiundersökningen är även kostnadsfri
för patienter som är under 40 eller över 74 år, men eftersom dessa inte kallas till screening måste
de betala avgift för besök hos läkare som remitterar till mammografiundersökningen.
Motion nr 65
Ang. Stärk geriatriken
Uppföljning: Äldrevårdsmottagningarna erbjuder lättillgänglig distriktssköterska,
läkemedelsgenomgång och anpassade insatser för att förebygga och tidigt hantera psykisk ohälsa.
I början av 2018 har Region Skånes äldre befolkning 96 anpassade mottagningar att vända sig till,
vilket är en fördubbling jämfört med 2014.
Ett särskilt geriatriskt team har startats på sjukhuset i Helsingborg. Det drivs i form av ett
forskningsprojekt som vid årsskiftet 2017/18 hade 175 äldre inskrivna och en lika stor
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kontrollgrupp. Det finns också två avdelningar för äldre på Skånes universitetssjukhus och en
utökning planeras under 2018. I Trelleborg har en vårdavdelning öppnats för multisjuka äldre där
flera yrkeskategorier samverkar. På medicinkliniken på CSK finns en närakutvårdsavdelning,
främst för äldre och multisjuka patienter.
Motion nr 66
Ang. Regional psykiatrisk självmordslinje
Uppföljning: Region Skåne har antagit en ny handlingsplan för suicidprevention. Syftet är att
stärka det långsiktiga arbetet för att motverka självmord. 5 miljoner kronor har avsattes för att
implementera de föreslagna åtgärderna. Det rödgröna styret har även föreslagit att Mind Skåne
ska få föreningsbidrag under 2018 som ska gå till en ny regional självmordslinje.
Motion nr 67
Ang. Utbildning i handhavande av ”Hjärtstartare”
Uppföljning: Region Skåne erbjuder en grundkurs i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare
som riktar sig till allmänheten. Dessa kurser erbjuds i dagsläget i Malmö, Helsingborg och
Kristianstad.
Motion nr 71
Ang. Motion om ökad trygghet och jämställdhet inom Primärvården
Uppföljning: Det rödgröna styret i Region Skåne har avsatt drygt 100 miljoner kronor mer i
budget för 2018 till primärvården, för att öka tillgänglighet och kvalitet. Det är viktiga steg mot
en jämlikare tillgång till primärvård för hela Skånes befolkning. Primärvården har ett stort
uppdrag som kommer att utvidgas ytterligare under de närmaste åren.
Arbetet med att implementera det nya hälso- och sjukvårdsavtalet som har tecknats mellan
Region Skåne och Skånes 33 kommuner har också kommit igång under året. Syftet är att bygga
upp en tillgänglig vård runt den enskilde med särskilda hembesöksteam bestående av
primärvårdsläkare och sjuksköterska. Vården flyttas på så vis närmare patienten. Målet är att
minska de onödiga inläggningarna på sjukhusen och förhindra att patienten faller mellan de
organisatoriska stolarna. På så vis görs ett omfattande arbete med att sätta patienten i centrum
och att anpassa vården efter våra sköraste invånare. Mycket återstår att göra men arbetet går i rätt
riktning.
Tillgången på personal och i synnerhet specialister i allmänmedicin har länge varit ett problem i
primärvården och ett hinder för att expandera primärvården. I budget för 2018 har det rödgröna
styret i Region Skåne utökat antalet ST-platser i allmänmedicin med 45 stycken samt 15 platser
för läkare som dubbel specialiserar sig. Vi fortsätter också arbeta med att patienter ska får träffa
den profession som bäst hjälper till med problemet i fråga. Därför förs arbetsuppgifter över på
anda personalkategorier än läkare när så är möjligt, det kan handla om att patienter med besvär
från muskler och skelett direkt träffar en fysioterapeut eller att personer med mildare psykiatriska
problem direkt träffar en psykolog.
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