1

Arbete ...................................................................................................................................................... 9
MOTION NR 1 ...................................................................................................................................... 9
A-kassegrundande inkomst vid extratjänst ......................................................................................... 9
MOTION NR 2 ...................................................................................................................................... 9
Nu är det dags för 6 timmars arbetsdag! ............................................................................................ 9
MOTION NR 3 .................................................................................................................................... 10
Omställning i arbetslivet ................................................................................................................... 10
MOTION NR 4 .................................................................................................................................... 11
Arbeta för att motverka outsourcing inom offentlig sektor ............................................................. 11
MOTION NR 5 .................................................................................................................................... 12
Avskaffa inhyrd bemanning inom statlig, regional och kommunal verksamhet ............................... 12
MOTION NR 6 .................................................................................................................................... 12
Motion om avidentifierade rekryteringar ......................................................................................... 12
MOTION NR 7 .................................................................................................................................... 13
Motion ang. lag om förbud mot löneskillnader p.g.a. kön ................................................................ 13
MOTION NR 8 .................................................................................................................................... 14
Den nya heltiden ............................................................................................................................... 14
Bostäder ................................................................................................................................................ 15
MOTION NR 9 .................................................................................................................................... 15
Kvalitetssäkring av hyresvärdar ......................................................................................................... 15
MOTION NR 10 .................................................................................................................................. 15
Att bygga bostäder är inte nog- om behovet av en bostadssocial utredning. .................................. 15
MOTION NR 11 .................................................................................................................................. 16
Bostadsmotion .................................................................................................................................. 16
Utbildning, förskola ............................................................................................................................... 18
MOTION NR 12 .................................................................................................................................. 18
Främjande av lärande för hållbar utveckling, LHU i landets skolor................................................... 18
MOTION NR 13 .................................................................................................................................. 19
Samverkan med skolan i centrum ett måste för att motverka utanförskap ..................................... 19
MOTION NR 14 .................................................................................................................................. 21
Ett kunskaps- och forskningscenter kring AI och digitalisering i Skåne............................................. 21
MOTION NR 15 .................................................................................................................................. 21
Det digitala biblioteket ...................................................................................................................... 21
MOTION NR 16 .................................................................................................................................. 22
Satsa på folkbildning för att motverka den digitala klyftan .............................................................. 22
MOTION NR 17 .................................................................................................................................. 23
2

Återinför 25:4 regeln ......................................................................................................................... 23
MOTION NR 18 .................................................................................................................................. 24
Endast det bästa är gott nog åt våra barn ......................................................................................... 24
MOTION NR 19 .................................................................................................................................. 25
Förebyggande undervisning för ett jämnställt samhälle .................................................................. 25
MOTION NR 20 .................................................................................................................................. 26
Motion angående översyn av gymnasium i Region Skåne ................................................................ 26
MOTION NR 21 .................................................................................................................................. 27
Byt namn från särskola till utvecklingsskola...................................................................................... 27
Sjukvård ................................................................................................................................................. 28
MOTION NR 22 .................................................................................................................................. 28
Slopa åldersgränsen för mammografi ............................................................................................... 28
MOTION NR 23 .................................................................................................................................. 28
Mammografi till kvinnor över 23....................................................................................................... 28
MOTION NR 24 .................................................................................................................................. 29
Mindre medicinkostnader för pensionärer ....................................................................................... 29
MOTION NR 25 .................................................................................................................................. 30
Motion ang. tandvårdsreform – ”Tänder är en klassfråga” .............................................................. 30
MOTION NR 26 .................................................................................................................................. 30
Rättvis sjukvård ................................................................................................................................. 30
MOTION NR 27 .................................................................................................................................. 31
Högkostnadsskydd............................................................................................................................. 31
MOTION NR 28 .................................................................................................................................. 32
Ett gediget sjukvårdsprogram ........................................................................................................... 32
MOTION NR 29 .................................................................................................................................. 33
Om cellprov och HPV-test ................................................................................................................. 33
MOTION NR 30 .................................................................................................................................. 34
Obligatorisk test för Prostatacancer ................................................................................................. 34
MOTION NR 31 .................................................................................................................................. 35
Kostnadsfritt bältrosvaccin för personer som fyllt 65 år................................................................... 35
Social/socialförsäkringar ....................................................................................................................... 36
MOTION NR 32 .................................................................................................................................. 36
Motion ang den sociala situationen för unga asylsökande/invandrare ........................................... 36
MOTION NR 33 .................................................................................................................................. 37
Motion ang. ett humanitärt undantag vid ........................................................................................ 37
MOTION NR 34 .................................................................................................................................. 38
3

Motion ang. hemlöshet och vräkning av barn .................................................................................. 38
MOTION NR 35 .................................................................................................................................. 39
Motion ang. permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.............................................. 39
MOTION NR 36 .................................................................................................................................. 39
Motion om aktiv dödshjälp ............................................................................................................... 39
MOTION NR 37 .................................................................................................................................. 40
Vård Av Barn ...................................................................................................................................... 40
MOTION NR 38 .................................................................................................................................. 41
Rättvisare pensioner ......................................................................................................................... 41
Omsorg och Folkhälsa ........................................................................................................................... 42
MOTION NR 39 .................................................................................................................................. 42
Flexibla timmar i hemtjänsten........................................................................................................... 42
MOTION NR 40 .................................................................................................................................. 42
Nödvändigt med ökning av personal på äldreboenden .................................................................... 42
MOTION NR 41 .................................................................................................................................. 44
Rådslag om jämlikhet avseende hälsa och livslängd ......................................................................... 44
MOTION NR 42 .................................................................................................................................. 45
Motion om en god personalkontinuitet inom omsorgen (Hemtjänsten) I Skåne ............................. 45
Skatter/Ekonomi.................................................................................................................................... 46
MOTION NR 43 .................................................................................................................................. 46
Skattereform för ökad jämlikhet ....................................................................................................... 46
MOTION NR 44 .................................................................................................................................. 47
Skattereform för ökad jämlikhet ....................................................................................................... 47
MOTION NR 45 .................................................................................................................................. 48
En politik för ökad jämlikhet ............................................................................................................. 48
MOTION NR 46 .................................................................................................................................. 49
Beskatta vissa kapitalinkomster som näringsinkomster ................................................................... 49
MOTION NR 47 .................................................................................................................................. 50
Ekonomisk tillväxt måste ha målet långsiktig hållbarhet .................................................................. 50
MOTION NR 48 .................................................................................................................................. 52
Lika uttag av skatt för arbete, pension arbetslösa m fl. .................................................................... 52
MOTION NR 49 .................................................................................................................................. 53
Utveckling av skattesystemet – mer progressiv beskattning ............................................................ 53
MOTION NR 50 .................................................................................................................................. 54
Stimulera till en bättre kost genom att införa ekonomiska styrmedel ............................................. 54
Jämställdhet .......................................................................................................................................... 56
4

MOTION NR 51 .................................................................................................................................. 56
Statlig utredning om hur porrens skadeverkningar ska begränsas för ökad folkhälsa ..................... 56
Brott och straff ...................................................................................................................................... 57
MOTION NR 52 .................................................................................................................................. 57
Kvinnohat som grund för hatbrott: Femicide.................................................................................... 57
MOTION NR 53 .................................................................................................................................. 57
Sverige bör se över reglerna för utnämningen av Domarnämnden ................................................. 57
MOTION NR 54 .................................................................................................................................. 59
Tvivelaktig affärs och föreningsverksamhet...................................................................................... 59
MOTION NR 55 .................................................................................................................................. 59
Vägen, en säker plats för alla ............................................................................................................ 59
MOTION NR 56 .................................................................................................................................. 60
Motion om att förbjuda spelreklam .................................................................................................. 60
MOTION NR 57 .................................................................................................................................. 62
Motion ang. tiggeriförbud ................................................................................................................. 62
MOTION NR 58 .................................................................................................................................. 63
Avskaffande av straffrabatt för unga lagöverträdare 18-20 år - om vikten av att göra både och .... 63
MOTION NR 59 .................................................................................................................................. 64
Barndomstol ...................................................................................................................................... 64
MOTION NR 60 .................................................................................................................................. 64
Motion mot nazism ........................................................................................................................... 64
MOTION NR 61 .................................................................................................................................. 65
Terroriststämpla NMR ....................................................................................................................... 65
MOTION NR 62 .................................................................................................................................. 66
Höjda straff om blåljuspersonal hindras ........................................................................................... 66
MOTION NR 63 .................................................................................................................................. 67
Förbjud användandet av sköldar vid demonstrationer ..................................................................... 67
Trafik och kommunikation .................................................................................................................... 68
MOTION NR 64 .................................................................................................................................. 68
Det är dags att göra kollektivtrafiken billigare i Skåne! .................................................................... 68
MOTION NR 65 .................................................................................................................................. 68
Det är dags göra all kollektivtrafik gratis !......................................................................................... 68
MOTION NR 66 .................................................................................................................................. 69
Minska våra räckesolyckor ! .............................................................................................................. 69
MOTION NR 67 .................................................................................................................................. 70
Gratis kollektivtrafik för 70+ i hela Skåne.......................................................................................... 70
5

MOTION NR 68 .................................................................................................................................. 71
Mer gods på järnväg .......................................................................................................................... 71
MOTION NR 69 .................................................................................................................................. 72
Förbättringar betr. Sjukresor............................................................................................................. 72
MOTION NR 70 .................................................................................................................................. 73
Om säkerhetsbälten på stadsbussar ................................................................................................. 73
Miljö, Jordbruk och Energi..................................................................................................................... 74
MOTION NR 71 .................................................................................................................................. 74
”Det gröna folkhemmet” – S måste gå i täten för klimatet .............................................................. 74
MOTION NR 72 .................................................................................................................................. 75
Minska transporternas utsläpp ......................................................................................................... 75
MOTION NR 73 .................................................................................................................................. 76
Motion för en tillfrisknande Östersjö ................................................................................................ 76
Näringsliv och Regional utveckling ........................................................................................................ 77
MOTION NR 74 .................................................................................................................................. 77
Motion avseende att ta upp spökgarn i Östersjön ............................................................................ 77
Försvar ................................................................................................................................................... 78
MOTION NR 75 .................................................................................................................................. 78
Förbjud alla kärnvapen! .................................................................................................................... 78
MOTION NR 76 .................................................................................................................................. 78
Motion ang. undertecknande FN:s konvention om kärnvapenförbud ............................................. 78
MOTION NR 77 .................................................................................................................................. 79
Motion ang. en diskussion om förändring försvaret till en fredsinsatsstyrka mm ........................... 79
MOTION NR 78 .................................................................................................................................. 80
Mänsklig säkerhet och trygghet kräver andra prioriteringar än i dag .............................................. 80
MOTION NR 79 .................................................................................................................................. 82
Vapenexporten måste varaktigt minska i landet .............................................................................. 82
MOTION NR 80 .................................................................................................................................. 83
Från vapenexport till civil produktion och inrättande av ett fredsdepartement .............................. 83
MOTION NR 81 .................................................................................................................................. 84
Från vapenexport till civil produktion och inrättande av ett fredsdepartement .............................. 84
EU och internationellt ........................................................................................................................... 85
MOTION NR 82 .................................................................................................................................. 85
Det är dags att lämna EU för gott! .................................................................................................... 85
MOTION NR 83 .................................................................................................................................. 86
Ge EU beskattningsrätt på alla flygtransporter – såväl in- som utrikes. ........................................... 86
6

MOTION NR 84 .................................................................................................................................. 87
Inför en koldioxidfond ....................................................................................................................... 87
Organisation .......................................................................................................................................... 89
MOTION NR 85 .................................................................................................................................. 89
Dags att gå från ord till handling! ...................................................................................................... 89
MOTION NR 86 .................................................................................................................................. 90
Folkbildning för att skydda demokratin. ........................................................................................... 90
MOTION NR 87 .................................................................................................................................. 91
Utveckla partiorganisationen mot mer öppenhet och transparens ................................................. 91
MOTION NR 88 .................................................................................................................................. 92
Från mörkret stiga vi mot ljuset! ....................................................................................................... 92
MOTION NR 89 .................................................................................................................................. 93
Förslag om att intensifiera det glokala arbetet med Agenda 2030................................................... 93
MOTION NR 90 .................................................................................................................................. 94
Omfattande studieverksamhet och/eller rådslagsverksamhet om klimathotet och miljöfrågorna . 94
MOTION NR 91 .................................................................................................................................. 95
Motion om medlemsval av partiledare ............................................................................................. 95
MOTION NR 92 .................................................................................................................................. 96
Motion ang. en berättelse och framtida reformer – vad vilja Socialdemokraterna? ....................... 96
MOTION NR 93 .................................................................................................................................. 97
De röda värderingarna ...................................................................................................................... 97
MOTION NR 94 .................................................................................................................................. 98
Motion angående intern demokrati på lika villkor............................................................................ 98
MOTION NR 95 .................................................................................................................................. 99
Motion angående facklig-politisk samverkan ................................................................................... 99
MOTION NR 96 ................................................................................................................................ 100
Hela folkets parti – Utveckla dialog och medlemskap .................................................................... 100
MOTION NR 97 ................................................................................................................................ 102
Justering av distriktskongressens protokoll .................................................................................... 102
MOTION NR 98 ................................................................................................................................ 102
Allas lika värde ................................................................................................................................. 102
Övrigt ................................................................................................................................................... 104
MOTION NR 99 ................................................................................................................................ 104
Det är för enkelt att avskaffa demokratin i Sverige när den kan avskaffas på mindre än ett och ett
halvt år............................................................................................................................................. 104
MOTION NR 100 .............................................................................................................................. 105
7

Tillämpa försiktighetsprincipen vid offentlig upphandling ............................................................. 105
MOTION NR 101 .............................................................................................................................. 105
Motion om ekologiskt kaffe i den skånska socialdemokratin ......................................................... 105
MOTION NR 102 .............................................................................................................................. 106
Motion ang. en reform som innefattar möjligheten av ett tredje kön ........................................... 106
MOTION NR 103 .............................................................................................................................. 107
Stärk sammanhållningen i Skåne..................................................................................................... 107
MOTION NR 104 .............................................................................................................................. 109
Ta bort möjligheten att vara politisk vilde. ..................................................................................... 109
MOTION NR 105 .............................................................................................................................. 109
Anta Sveriges nationalsång ............................................................................................................. 109
MOTION NR 106 .............................................................................................................................. 110
Motion om att höja riksdagsspärren ............................................................................................... 110
MOTION NR 107 .............................................................................................................................. 110
Röstlokaler ....................................................................................................................................... 110

8

Många arbetsmarknadsåtgärder ger möjlighet till a-kassa vid avslutad åtgärd. De flesta åtgärder
ger även möjlighet att gå med i en facklig organisation. Det ger en säkerhet för den enskilde för
framtiden och ger stor försäkringsmöjlighet. Ger även ett gott rykte åt arbetsmarknadsåtgärder.
Det har också visat sig i många kommuner att försörjningsstödet minskat kraftigt och personer
som stått väldigt långt från arbetsmarknaden fått en chans till extratjänster som i förlängningen
gett reguljärt arbete.
Vi föreslår
att extratjänster ger rätt till ett arbetsvillkor för att bli berättigad till arbetslöshetsförsäkring och
ett inträde i a-kassa
att distriktskongressen beslutar om att arbeta för att extratjänster ska bli akassegrundande och
därmed ge personer som deltar i denna arbetsmarknadsåtgärd möjlighet att gå med i facklig
organisation och a-kassa.

Kristianstads Arbetarekommun
Kristianstad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande

Det är alldeles för många som sliter ut sig i förtid i arbetet innan pension
Det är helt oacceptabelt. Arbetsmiljön och stress är en stor del att många arbetare sliter ut sig.
Det är främst de kvinnodominerande yrkena där det mycket dålig arbetsmiljö och mycket stress.
Vad beror det på? De yrkena är det oftast skift scheman och bokning schema och tyvärr en del
delade turer. Främst i vårdyrken och i omsorgsyrken där behovet med en bättre arbetsmiljö och
mer personal med en bättre arbetsmiljö och mer personal och 6 timmar arbetsdag ger en bättre
hälsa till arbetarna. Det är många arbetsplatser där arbetsmiljön och personal frågan går in i
varandra och därmed det blir hög belastning där mer personal och en bättre arbetsmiljö och 6
timmar arbetsdag borde vara självklart.
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Det handlar också om det sociala livet att tiden inte räcker till fritid med familjen t. ex.
Lönerna ska självklart inte ändras bara för det blir 6 timmar arbetsdag tvärtom den svenska
modellen ska bevars med kollektivavtal för alla.

Vi föreslår
Att: Socialdemokraterna i Skåne ska verka aktiv för 6 timmars arbetsdag
Att: den socialdemokratiska distriktskongressen ska ge i uppdrag till partidistrikt att utreda
möjligheten att lägga fram ett förslag om 6 timmar arbetsdag
Att: Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att den skånska riksdagsgruppen ska verkar aktiv
för 6 timmars arbetsdag.

Tony Nilsson
Kristianstad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Dan Berger
Ordförande

Hur ska jag och många med mig orka jobba tillräckligt länge för att få en pension som tillåter oss
att njuta av våra sista år?
Detta är frågor som många idag ställer sig.
Det diskuteras mycket om höjd pensionsålder, eftersom att vi får en allt längre livslängd innebär
detta att vårt pensionssystem måste sörja för allt fler människor.
Vad innebär det då att höja pensionsåldern i realiteten?
Det som händer är att folk kommer att må sämre och bli sjukare i sen ålder eftersom väldigt
många fortfarande har tunga jobb och knappt klarar av att jobba till dagens pension för att då
inte tala om att höja pensionsåldern för att jobba ytterligare några år.
Inom LO yrken finns där inte många yrken som gör det fysiskt möjligt att jobba till pension och
samtidigt få en bra pension samt ha hälsa kvar att leva ett gott liv.
Detta innebär att vi behöver reformera både arbetsmarknad och pensionssystemet för dessa är så
starkt knutna till varandra.
Därför tycker jag att vi ska se över möjligheterna till att faktiskt efter 15 – 20 års inbetalning till akassan öppna för möjligheten att med hjälp av a-kassan sadla om och utbilda sig till ett jobb som
möjliggör att vi ska orka jobba längre eller ser till att vi tjänar så pass bra så att vi får en pension
som går att leva på.
Detta ska ju såklart inte komma villkorslöst. Jag ser framför mig att man ska som jag nämnde
ovan ha varit betalande medlem i någon a-kassa ett antal år, samt att man visar att man klarar sina
studier.
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Varför pratar jag så mycket om a-kassan då? Jo därför att incitamentet till att sadla om eller sluta
jobba för att studera när man kanske är 35 – 45 och har hus, bil, familj är väldigt låg när jag vet
att jag kommer att behöva ställa om från att ha en inkomst på 25 000 ut till 10 000 ut.
Dessutom så kommer detta att skapa en mer dynamisk arbetsmarknad som tillåter yngre och de
som står utanför arbetsmarknaden att få en möjlighet att ta ett jobb och känna frihet när de kan
tjäna sina egna pengar och investera dem så som de ser lämpligt.

Vi föreslår
att Distriktskongressen ger Skånes socialdemokratiska riksdagsgrupp i uppdrag att verka för att
utreda möjligheten för att alla ska kunna byta till ett nytt yrkesval mitt i livet, utan att
vardagsvillkoren helt ställs på ända för den enskilde.
Åstorps Arberatekommun
Åstorp Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Bitten Mårtensson
Ordförande

Idag är det många arbetsuppgifter och arbetstillfällen som outsourcas inom offentlig sektor så
som exempelvis städtjänster etc. Uppdrag läggs ut för upphandling och olika företag tävlar om
vem som mest kan pressa priserna nedåt. De som drabbas mest är arbetarna när lönerna och
arbetsvillkoren hela tiden pressas neråt i företagens kamp mellan varandra om att vinna
upphandlingen. Ökade krav på flexibilitet och effektivitet har en direkt inverkan på arbetaren.
Dessutom visar undersökningar att företag, myndigheter och kommuner planerar att öka sin
outsourcing i framtiden. Detta i sin tur kan innebära otrygga arbetsvillkor för arbetare som får en
ökad arbetsbelastning. Arbetsmiljöverket varnar för att otrygga arbetsvillkor och ökad
arbetsbelastning har en stor inverkan på de anställdas hälsa. Dessutom blir det omöjligt för
offentlig sektor att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för den personalen som arbetar inom
den egna verksamheten då de är anställda av andra parter. Arbetarpartiet socialdemokraterna ska
arbeta för arbetarnas väl.
Vi föreslår
att vi arbetar för att motverka outsourcing inom offentlig sektor
Nadjam Malik
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande
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Bemanningsföretag tilläts etableras år 1992 när borgarna var vid makten. 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".
Dessa bemanningsföretag suger välfärden på resurser som vi istället kan lägga på våra
verksamheter och förbättra vår välfärd. Därför är det viktigt att vi avskaffar inhyrd bemanning
inom statlig, regional och kommunal verksamhet. Vi har redan tillräckligt med olika
anställningsformer för att täcka behovet som inhyrd personal fyller.
Vi föreslår
att vi avskaffar inhyrd bemanning inom statlig, regional och kommunal verksamhet
Nadjam Malik
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande

Vårt välfärdssamhälles verksamheter servar människor av olika åldrar, etniciteter,
funktionsvariationer, kön och andra olikheter. De anställda i verksamheterna bör spegla denna
bredd bland medborgarna för att bäst kunna möta deras behov och önskemål. Verksamheterna i
Region Skåne eftersöker att spegla bredden men lyckas i olika hög utsträckning i den strävan.
Verksamheterna vi bedriver behöver vara fria från strukturer som gynnar någon eller några
särskilda egenskaper eller identiteter och behöver istället uteslutande präglas av professionalitet
och kompetens. Detta för att säkra hög kvalitet.
Vid rekryteringar behöver därför tjänstepersoner som arbetar med rekrytering (såsom HRavdelningar och chefer) ett stramare regelverk att luta sig mot för att säkerställa att det är
kompetens och kvalitet som rekryteras och att inte fördomar eller förförståelse kommer i vägen.
Region Skåne har ansvaret för att de verksamheter alla medborgare möter håller hög kvalitet och
professionalitet och utan mångfald och bredd är detta omöjligt att tillse.
Kravprofiler och platsannonser efterfrågar mångfald och nästa steg i rekryteringsprocessen
behöver kvalitetssäkras så att verksamheterna håller högsta möjliga kvalitet.
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Vi föreslår
att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att Region Skånes samtliga anställningsrekryteringar
avidentifieras.
att Partidistriktet och Region Skåne gör gemensam sak av detta och att Region Skåne som
arbetsgivare blir modell och förebild i detta avseende.

Anna Constantina Langefors Bräutigam
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande

Island har för ungefär ett år sedan under sin kvinnliga statsminister Katrín Jakobsdóttir från
vänsterpartiet, de gröna, i samråd mellan regering och opposition, samtliga partier, beslutat i lag
att det är otillåtet att betala högre lön till män om de har samma arbete som kvinnor. Den nya
lagen ska leda till att löneklyftan har upphört senast 2020. Enligt den nya lagstiftningen kommer
företag och myndigheter som sysselsätter minst 25 personer att få statlig certifiering för sin
lönepolicy. De som misslyckas att bevisa att lönerna är lika mellan kvinnor och män, kan dömas
till böter. Det blir som en sorts miljömärkning, fast det gäller löneskillnader mellan könen.
Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) välkomnade enligt TT-reportage Islands nya lag om lika lön
för kvinnor och män: I Sverige ser vi lyckligtvis att löneskillnader långsamt minskar. Det går
dock inte tillräckligt fort, kommenterar hon. Samtidigt tappar Sverige i jämställdhet jämfört med
Rwanda, enligt Världsekonomiskt Forums senaste rapport.
En sådan lagstiftning bör även genomföras i Sverige.
Vi föreslår
att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet att
socialdemokratiska partiet skall verka för en lag om lika lön för kvinnor och män i samma arbete.
Bo Widegren
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Roger Jönsson
Ordförande
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Vi socialdemokrater måste driva på för att den offentliga arbetsmarknaden ska bli så attraktiv att
de som arbetar inom vård och omsorg både vill och väljer att i framtiden arbeta i välfärden.
Medborgare, som är i behov av vård och omsorg, måste få den bästa personal som finns att få.
Kommuner och landsting måste vara ett föredöme som arbetsgivare och ha förmågan att locka
duktiga, kompetenta och välutbildade medarbetare.
Ett steg för att bli en bättre arbetsgivare för medarbetare inom vård och omsorg är att börja
reformera heltidsmåttet.
Det är nu dags att diskutera förkortad arbetstid. 40 timmar i veckan är ingen naturlag.
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.
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 detta sätts i relation till varandra blir en förändring av heltiden från 40 timmar per vecka till
kortare arbetstid med bibehållen heltidslön ingen kostsam reform. ’Reformen kan dessutom
genomföras steg för steg på samma sätt som när vi gick ner från 48 timmars arbetsvecka till 40.
Fördelarna är många och frågan vi borde ställa oss är:
– Har vi råd att låta bli?

Vi föreslår
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, ska vara ett angeläget politisk mål för Socialdemokraterna i Skåne.
att motionen sänds till socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen i Skåne.
att motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

S-kvinnor i Trelleborg / Lena Näslund
Trelleborg Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande

14

Idag finns det tyvärr många oseriösa hyresvärdar som drar nytta av den rådande bostadsbristen
som vi har i många kommuner.
Oftast är det de många flyktningar som har kommit till Sverige de senaste åren som hamnar i
deras klor. Många familjer har svårt att få en bra bostad hos de stora fastighetsbolagen efter att de
har fått uppehållstillstånd, de kommer då i kontakt med privata hyresvärdar genom Blocket och
liknande sidor på nätet.
Kontrakten som de där lyckas att få på ett boende är oftast undermåliga och med oskäliga
ockerhyror. Vissa hyreskontrakt är också olagliga och utnyttjar den enskildes prekära situation.
Det är hög tid att ta krafttag mot dessa missförhållande.
Många boende som vi har stött på i kontakt med nyanlända saknar oftast tillräckligt med värme
och varmt vatten och de har alldeles för ofta även synbara fukt och mögelskador.
Likaväl så hyrs de ut till en oskälig hög hyreskostnad.
För att kunna göra något åt missförhållandena på bostadsmarknaden så måste hyresvärdarna
synliggöras. Genom att införa ett obligatoriskt register för hyresvärdar så ges ökade möjligheter
att angripa undermåliga boendemiljöer och okerhyror, hyresvärdens ansvar blir synligare.

Vi föreslår
att samtliga fastighetsägare ska registreras i ett kommunfört register i den kommun där de avser
att ha uthyrning av bostad.
att samtliga hyreskontrakt ska lämnas in till det samma kommunförda register för ett
godkännande av lokal myndighet enligt hyreslagen.
att en utbildning i vilka lagar och regler som gäller vid uthyrning av bostad tas fram och blir
obligatoriskt för hyresvärdar att ta del av.

Thomas Fredriksson och Bitten Mårtensson
Åstorp Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Bitten Mårtensson
Ordförande
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Rapporten ”en ny social bostadspolitik” som släpptes sommaren 2018 utmynnar bland annat i
förslaget om att tillsätta en bostadssocial utredning(förslag 1). En sådan är inte utförd sedan
Gustav Möllers tid och behovet av en uppdatering känns både angelägen och brådskande.
Klyftorna på bostadsmarknaden ökar och fördjupas – mellan stad och land, gammal och ung,
mellan tätort och förort. Mellan den som har ekonomiska medel och den som saknar dessa. Den
trygghet som rätten till en bostad innebär blir allt svårare att förverkliga och drabbar främst den
som har en utsatt ställning i samhället.
För att motverka denna utveckling räcker det inte med att bygga fler bostäder. En utredning över
hur bostadspolitiken fungerar i stort behövs för att kunna hantera de övergripande problemen på
bostadsmarknaden. För att möta utmaningarna på framtidens bostadsmarknad kommer det att
krävs övergripande strukturella förändringar.
Enligt rapporten bör utgångspunkten för en bostadssocial utredning vara att finna lösningar på
de fördelningspolitiska problem som råder idag. Vidare föreslås i rapporten att utredningen bör
fokusera på de mest utsatta och inkomsvaga i samhället.

Vi föreslår
att socialdemokraterna verkar för att en bostadssocial utredning tillsätts.
att utredningen utgår från den utgångspunkt och de fokusområden som rapporten ”en ny social
bostadspolitik” föreslår.
att distriktskongressen antar motionen och översänder den till partiets riksdagsgrupp.

Margita Malmros
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Bostaden är en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader.
Alla bostadsområden ska vara attraktiva att bo i. Bostadspolitiken är därför grundläggande för att
utjämna klyftor och skapa fler jobb.
En fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för ekonomin. Fler arbetstillfällen och för
rörligheten på arbetsmarknaden. En bristande bostadspolitik hindrar människor att flytta på sig
för att pröva ett nytt arbete eller påbörja en utbildning. En socialdemokratisk bostadspolitik ska
bidra aktivt till klimatomställningen. Nya bostäder ska vara miljövänliga och inte värmas med
fossil energi. Skärpta energikrav för nybyggnation behövs liksom energikrav vid ombyggnad.
Fossila bränslen samt uppvärmning med direktverkande el ska fasas ut. Bostadspolitiken ska
fånga upp nya miljötekniklösningar.
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Boendemiljöerna måste förbättras och vi vill skapa gröna bostadsområden. Grönområden och
närhet till rekreationsområden är viktigt för att öka livs- och boendekvaliteten och skapa
attraktiva bostadsområden åt alla.
De allmännyttiga bostadsbolagen är ett av de viktigaste verktygen för att klara efterfrågan på
bostäder. Därför vill vi värna om att och utveckla allmännyttan för att bättre kunna möta de
boende & bostadssökandes möjligheter i samhällets krav.
Vi vill stärka människors möjlighet att själva välja hur de vill bo. Bostadspolitiken är därför viktig
för att aktivt bekämpa klyftor och segregation.
Nybyggnation – priser och subventioner. Det finns ett tydligt samband mellan nybyggnation och
priser på mark och bostadsrätter i attraktiva lägen. Samtidigt kan vi, om vi ser till svensk statistik,
konstatera att de kraftigt stigande huspriserna under senare år inte alls har mötts av motsvarande
byggaktivitet. Utbudet har inte ökat tillräckligt för att hålla jämna steg med efterfrågan. Vid att
ändra i finansieringssystem och lånemöjligheterna så att man får ned räntorna och öka lånetiden
så får man ned byggnationskostnaderna och därmed minska hyresnivåerna.

Vi föreslår
att Socialdemokraterna med hänvisning till ovanstående, prioriterar en politik för att ytterligare
öka nyproduktionen av bostäder och upprustning av lägenheter i miljonprogramsområdena.
att man ser över finansieringssystemen och lånemöjligheterna med föremålet att minska hyrorna
så att folk med normal årslön får råd att betala hyrorna.
att motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Bjarne Andersen och Jan-Åke Linderoth
Landskrona Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Jenny Tillander
Ordförande
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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, enligt en rapport från Naturskyddsföreningen, på undervisning i hållbar
utveckling i skolan. Rapporten "Hållbar utveckling i skolan - vi måste snabba på" publicerades i
november 2017.
Antagandet av de globala målen 2015 har ännu inte lett till nödvändiga förändringar inom
utbildningsväsendet. I 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. 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.
Enligt rapporten finns det trots bristerna, också flera positiva exempel på hur kommuner arbetar
med LHU i Lund, Malmö, Gävle, Karlstad, Linköping, Uddevalla, samt Umeå.
Ett av miljömålen i Lunds kommuns lyder: Andelen grundskolor och förskolor med utmärkelser
för lärande för hållbar utveckling ska öka till 100 procent 2020.
På gymnasieskolan Spyken har tre LHU-koordinatorer arbetat under de senaste två åren med
förhållningssätt och projekt som främjar skolans arbete med LHU tillsammans med
Naturskyddsföreningen. Nu fortsätter LHU-koordinatorerna och Spyken arbetet på egen hand.
En del i arbetet handlar om att bygga upp en organisation med en hållbarhetsambassadör i varje
klass. Spyken har från och med läsåret 17/18 en hållbarhetsambassadör i varje klass i årskurs ett
som är med och driver skolans hållbarhetsarbete.
Malmö stad har t.ex. identifierat LHU som ett nödvändigt verktyg för att nå en hållbar
samhällsutveckling och arbetar därför med ett LHU-program som syftar till att utveckla
handlingskompetens hos alla Malmöbor. Prioriterade insatsområden inom LHU fram till 2018 är
att stödja barn och unga som medskapare i hållbar utveckling, att satsa på utomhuspedagogik, att
arbeta med globala frågor i såväl Malmö som i omvärlden, samt ett permanent samarbete om
LHU mellan Malmö och Köpenhamn. 2016 - 2017 samverkade Malmö stad med
Naturskyddsföreningen i projektet ”Energismart skola” för att testa metoder för att inkludera
hållbar utveckling i undervisningen. Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen
samarbetade under åren 2012–2016 för att utveckla en modellskola för hållbar utveckling på
gymnasieskolan Malmö Latin.
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Malmö stad, är också genom Pedagogisk Inspiration Malmö, huvudarrangör för InnoCarnival
Skåne – ett skolprojekt som ger tusentals barn och unga kunskap om innovationsarbete och
hållbar utveckling. Projektet är återkommande varje år och riktar sig till elever i årskurs 6-9 samt
gymnasieelever från skolor i hela Skåne. Lärare och elever deltar under läsåret i kreativa
lärprocesser och inspirationsseminarier på temat hållbar utveckling. Projektet för 2018 avslutades
med en innovationskarneval på Malmö Live i april 2018. Långt ifrån alla kommuner i Skåne var
representerade. Mellanskåne t.ex. lyste med sin frånvaro.
Källa: 1. Lärande för hållbar utveckling – förkortning LHU i texten är ett redskap för att få
eleverna att förstå vad som menas med hållbar utveckling. Lärande för Hållbar Utveckling täcker
samtliga områden de sociala, ekonomiska, ekologiska och de kulturella allt från jämställhet, hälsa,
arbetslöshet, våld i samhället, kretslopp o.s.v.

Vi föreslår
att Socialdemokraterna verkar för att kommunerna påbörjar eller fortsätter
implementeringsarbetet med LHU för att ge skolor likvärdiga förutsättningar att uppfylla
skollagstiftning och läroplansmål kring hållbar utveckling
Amila Pasic
Eslöv Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Mats Löfström
Ordförande

Det finns ett uttryck från den svenska folkhögskolan på 70-talet: ”En skola i
samhällsförändringens tjänst”. Det uttrycket är lika viktigt idag som då. Skolans uppgift är att
skapa möjlighet för alla människor att bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle
Skolan har en central roll i samhället. Skolan både speglar och deltar i samhällsutvecklingen men
även samhället investerar betydande resurser i skolan. Om skolan misslyckas med sitt uppdrag så
är riskerna för ett framtida utanförskap stor den enskilda medborgaren och en stor kostnad för
samhället. Samhället investerar i det som ekonomerna kallar för humankapital.
De flesta unga tillbringar 15 av sina 20 första år i någon form av skola. I realiteten är skolan en
form av pelare eller grund för de unga för att kunna förstå ett alltmer komplext samhälle, kunna
bli delaktiga i och kunna tolka samhällets olika skeenden.
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När ett barn/ungdom är på väg att misslyckas i skolan så är det på en sluttande väg till
utanförskap. Även om skolan inte är huvudorsaken till den unges problem så är det där som
misslyckandet uppstår och det är där som vägen från en aktiv medborgare till ett utanförskap
skapas. Det är också i skolans värld som man har som störst möjlighet att arbeta med
barnet/ungdomen för att förhindra ett misslyckande och påföljande utanförskap.
För att lyckas med detta så måste det ske en samverkan mellan samhällets olika aktörer kring våra
barn. Föräldrar, förskola, skola, sjukvården, habiliteringen, barn-och ungdomspsykiatrin,
socialtjänsten, mm.
Men idag är verksamheterna uppbyggda som stuprör. Verksamheterna är uppbyggda på olika sätt
och detta bidrar till att det uppstår samverkansbarriärer mellan de olika aktörerna istället för
samverkan. Tvärtom så verkar det som om ju mer komplex situationen är för det enskilda
barnet/ungdomen desto svårare är det för verksamheterna att samverka.
Det finns även ekonomiska aspekter på stuprörsarbetet. När det gäller de ekonomiska resurserna
så är det ofta den enskilda skolan och i viss mån barn-och ungdomspsykiatrin som får ta den
kostnaden, vilket leder fram till ”Svarte Petter” då det är tungt för den enskilde skolan att ta hela
det ekonomiska ansvaret.
En individ som slås ut ur samhället kostar samhället vid ett måttligt, livslångt utanförskap ca 1015 Mkr. Intäkter av en framgångsrik insats är oftast samma sak som kostnaden för en utebliven
insats (Lundmark & Nilsson 2015)
Samhället ser även olika på när det gäller investeringar i byggnader, vägar, mm och investeringar i
humankapital. När vi investerar i nya kommunhus, gator, vatten och avlopp, mm så räknar vi
kostnaden och avskrivningarna på flera år. När vi investerar i humankapitalet, d.v.s. våra barn och
ungdomar, så belastas innevarande års budget till 100%.
För att kunna motverka utanförskapet i så stor grad som möjligt så är samhället skyldigt att skapa
en samverkan mellan de olika verksamheterna kring barn och unga. Eftersom förskolan och
skolan är de verksamheter som betyder mest för barn och ungas vardag så måste skolan vara
centrum för den samverkan.
Det är även politiken som måste vara drivande i utvecklingsarbetet med den samverkan.

Vi föreslår
att distriktet tillsätter en grupp som arbetar fram ett utbildningspolitiskt program för en
sammanhållen skolgång
att denna grupp ska lyfta fram hur samhället ska få en helhetssyn på barn och unga med skolan i
centrum
att Distriktsårskonferensen beslutar om att skicka motionen vidare till riksdagsgruppen

Johanna Lüddeckens och Lena Dahl-Wahlgren
Östra Göinge Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anders Bengtsson
Ordförande
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Skåne är ett av världens mest innovativa områden och årligen söks många patent och främst
inom digital communication av Ericsson och Sony. Men det finns risk att vi tappar i kraft då bl.a.
Sony har börjat ställa om och varslat personal. Samtidigt är det viktigt att Skåne fortsätter vara en
region med mycket forskning och kunskap kring ny digital teknik. Våra lärosäten i Lund,
Kristianstad, Malmö och Helsingborg driver alla olika forskningscentrum och mycket sker inom
digitalisering, internet of things, kommunikation och artificiell intelligens m.m. Men vi behöver
bli ännu bättre och det är möjligt i en regional samverkan mellan Region Skåne, våra lärosäten,
näringslivet och våra kommuner.
Ett gemensamt kunskaps- och forskningscenter kring AI och digitalisering i Skåne skulle kunna
stärka regionens ställning inom dessa viktiga framtidsområden och därmed säkra att regionen
även framöver lockar forskare, entreprenörer och näringsliv till Skåne.

Vi föreslår
att Region Skåne utreder vilka möjligheter det finns att skapa ett “Kunskaps- och
forskningscenter kring AI och digitalisering”, tillsammans med lärosäten, kommuner och
näringsliv
att Skånes partidistrikts kongress tar motionen som sin egen och skickar den vidare till den
socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen som sedan får försöka agera efter motionens
andemening
Mathias Persson
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

På senare år har privata digitala tjänster som tillhandahåller digitala böcker, både för att läsa
digitalt och ljudböcker, ökat i omsättning. Biblioteken är en viktig samhällsinstitution för att bl.a.
stimulera läsande och göra läsandet tillgängligt för alla. Unga Sossar anser därför att det är dags
för en digital. nationell biblioteksplattform som bl.a. tillhandahåller ljudböcker och e-böcker på
ett enkelt och tillgängligt sätt.
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Det är viktigt att det är enkelt och att det inte är upp till varje enskild kommun eller bibliotek att
få till en fungerande utlåning av digital litteratur. Det finns också stora samordningsvinster, som
till exempel att tillgänglighet en ökar när en medborgare inte behöver lära sig ett nytt system vid
exempelvis flytt. Vi ska inte låta marknaden ensam utforma förutsättningarna för läsande med en
ny teknik.

Vi föreslår
att Socialdemokratiska arbetarepartiet tar ställning för att det tas fram en digital, nationell
plattform för utlåning av e-böcker och ljudböcker.
att Socialdemokratiska arbetarepartiet tar ställning för att plattformen tillhandahåller digitala
böcker efter liknande principer som gäller fysiska böcker på dagens bibliotek.

Saga Henriksdotter
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Samhället blir allt mer digitaliserat och denna utveckling har precis börjat. Mycket kommer att
förbättras, förenklas och effektiviseras tack vare digitaliseringen. Men det finns även stora risker
att inte alla får samma möjlighet att följa med i denna digitala förändring. Det är därför viktigt att
vi som rörelse verkar för att folkbilda bort den ojämlika digitala klyftan som kan uppstå mellan
olika klasser, åldersgrupper och grupperingar.
Våra studieförbund och folkhögskolor har klarat av att folkbilda förr och är redo att göra så åter.
Vi socialdemokrater bör leda denna digitala folkrörelsen och tillsammans med ABF och våra
folkhögskolor ta fram en strategi för hur vi kan folkbilda bort den digitala klyftan i Skåne.
Även Region Skåne som redan stödjer folkbildningen i Skåne bör engagera sig mer i denna
folkbildande fråga, särskilt då bl.a. Region Skåne leder stora digitaliseringsprojekt inom E-hälsa,
kulturupplevelser och kollektivtrafiks-appar.
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Vi föreslår
att vi socialdemokrater i Skånedistriktet tar fram en strategi tillsammans med vårt studieförbund
ABF och våra folkhögskolor hur vi kan folkbilda bort den digitala klyftan
att Region Skånes socialdemokratiska regionfullmäktigegrupp agerar så att även Region Skåne
engagerar sig i frågan och satsar mer på folkbildning för att motverka den digitala klyftan i
regionen.
att Skånes partidistrikts kongress tar motionen som sin egen och skickar den vidare till
distriktsstyrelsen samt till den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen som sedan får
försöka agera efter motionens andemening

Mathias Persson
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

År 1977 infördes 25:4 regeln som innebar att den som fyllt 25 år och hade kunskaper i vad som
idag motsvarar Svenska 2 samt Engelska 1 och kunde påvisa att den hade fyra års
arbetslivserfarenhet ansågs ha en grundläggande behörighet för att söka sig in på högskola. I
samband med detta infördes även högskoleprovet som finns kvar idag. Regeln avskaffades år
2008 under alliansregeringens styre med Fredrik Reinfeldt som statsminister.
Avskaffandet av 25:4 regeln innebar således en begränsning av möjligheterna för människor att
kunna studera på högskola och ta sig in i på arbetsmarknaden. Att återinföra regeln kommer att
innebära en möjlighet för folk att ta del av Sveriges utbildningsmöjligheter och öppna upp för en
grupp som annars har svårt att komma in i den akademiska världen.
Vidare kommer återinförandet av regeln innebära en ”motkraft” mot den elitisering av samhället
som finns idag.
Ojämlikheten i Sverige har under de senaste åren ökat och man ser en fortsatt ökning i framtiden
därför är det viktigt att bibehålla och införa reformer som minskar klassklyftorna i samhället.
Införandet av 25:4 regeln kommer därmed vara ett steg i rätt riktning!

Vi föreslår
att återinföra 25:4 regeln
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Nadjam Malik
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Förskolan ska präglas av pedagogisk professionalism, hög kvalitet och genusperspektiv.
Förskolan handlar i första hand om barns rättigheter, inte om föräldrarnas. Att träffa andra barn
och komma i kontakt med flera vuxna är nödvändigt för ett barns personliga utveckling och
lärande. Forskning visar att människans kognitiva förmåga utvecklas framför allt under de sex
första levnadsåren och att den är i princip omöjlig att ta ikapp senare i livet. Mest avgörande är
utvecklingen under det andra och tredje levnadsåret. Det innebär att ett barns tillgång till en
stimulerande och lärande miljö under de första levnadsåren är avgörande för individens fortsatta
utveckling. Att barns rätt till förskola begränsas på grund av att vårdnadshavarna är arbetslösa
eller föräldralediga med ett annat barn hämmar därför barnens utveckling som självständiga
människor.
Vi föreslår
att Socialdemokratiska arbetarepartiet tar ställning för en allmän förskola om 40 timmar i veckan
från 16 månaders ålder
att Socialdemokratiska arbetarepartiet tar ställning för obligatorisk förskola om 25 timmar i
veckan från tre års ålder
att Socialdemokratiska arbetarepartiet tar ställning för att driva frågorna om allmän förskola om
40 timmar i veckan från 16 månaders ålder samt obligatorisk förskola om 25 timmar i veckan från
tre års ålder i valrörelsen 2022
att Socialdemokratiska arbetarepartiet utarbetar en programskrift om socialdemokratisk
familjepolitik inför valet 2022

Riad Aliefendic
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande
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Vågen av berättelser om sexuella övergrepp och trakasserier under #Metoo uppropet har berört
och upprört.
Vi har fått i gång en debatt om de sexuella övergrepp och trakasserier som finns i vårt samhälle
och som allt för länge tystats ner på grund av den rådande tystnadskulturen.
Mest skrämmande är att ta del av barn och ungdomars berättelser.
Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap, har sedan 1990-talet forskat om den
psykosociala arbetsmiljön i skolan. Hennes huvudsakliga forskningsområden är barns och
ungdomars psykiska hälsa, skolans psykosociala arbetsmiljö, genusbaserat våld med särskilt fokus
på sexuella trakasserier och normalisering av sexuella trakasserier i skolan.
Hon har skrivit flera rapporter i ämnet och ägnat 15 år åt att studera skolelevers upplevelser av
sexuella kränkningar.
Hon berättar att problematiken sällan uppmärksammas och att väldigt lite görs vilket visar på att
denna kultur har normaliserats i skolorna.
Konsekvenserna av beteendet är allvarliga där forskning visar på att man kan koppla ätstörningar,
låg självkänsla, otrygghet och destruktiva livsval till upplevelser av sexuella kränkningar. Risken
att utveckla psykisk ohälsa ökar.
Den lagstiftning som finns är bra men det är tillämpningen som brister.
Det är ett stort svek från vuxenvärlden och därför är det nu av största vikt att vi arbetar mot en
verklig och långsiktig förändring på våra skolor för ett jämnställt samhälle.
Som politiker har vi möjligheten att besluta om att bryta destruktiva könsrollsmönster genom att
införa ett värdegrundsarbete mot sexuella övergrepp och trakasserier i förskola och skola så att
barn tidigt ska vara medvetna om rätten till sin egen kropp.

Vi föreslår
att det satsas på fortbildning och resurser för lärare/pedagoger hur man ska agera i uppkomna
situationer av övergrepp.
att det i lärarutbildningen ingår hur man undervisar i det övergripande värdegrundsarbetet och
agerar i uppkomna situationer av övergrepp och sexuella trakasserier.
att det i elevernas läroplan införs undervisning för ett förebyggande arbete mot sexuella
övergrepp och trakasserier.

Annelie Cederberg
Hässleholm Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Irene Nilsson
Ordförande
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Det är bra att huvudmän ska få ansöka om tillstånd att få driva utbildning på gymnasienivå. Det
måste dock finnas en koppling mellan arbetsmarknadens/samhällets behov och vilka utbildningar
som erbjuds.
Förslaget, som återfinns i partiets reformprogram, att utbildningar ska regleras inom
arbetsmarknadsregioner eftersom behoven är olika inom landet, är bra. Vi behöver dock som
parti vara beredda på diskussionen om att det påverkar den fria etableringsrätten för gymnasier.
Frågan blir var ligger samhällsansvaret när huvudmän kan starta utbildningar som inte ger den
arbetskraft Sverige behöver utan det drivs av ett vinstsyfte?
Vi kan inte vara det mest liberala landet när det gäller vinster i välfärden. Denna diskussion får vi
inte glömma bort som parti.
Att ha ambitionen att det ska finnas möjlighet till ett brett utbud av utbildningar av hög kvalité att
välja på oavsett var i landet du bor möjliggör för etableringar där vinstkraven är högre än både
samhällsnyttan samt kvalitén. Det är inget fel att kluster bildas av högre akademiska utbildningar
som man får söka sig till (oavsett var man bor i landet) med hög kvalité, däremot måste utbudet
kopplas till arbetsmarknadens behov och efterfrågan.
Vi anser att det behövs antingen en statlig eller regional reglering av utbudet inom gymnasiet för
att komma åt problematiken. Hur detta kan verkställas behöver utredas. Sverige står inför
arbetskraftsbrist inom vissa branscher och därför måste gymnasiet leda vidare in i arbetslivet eller
till vidare studier och leda till en försörjningsmöjlighet och inte bli en återvändsgränd. Det är
varken bra för samhällets utveckling eller individen

Vi föreslår
att kongressen antar motionen i enlighet med intentionerna i texten och översänder den till
riksdagsgruppen
Catrin Tufvesson och Rune Sandström
Kävlinge Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Rune Sandström
Ordförande
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Vad är särskola? Särskola är en skola för elever med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar.
De klarar inte den vanliga skolan, eftersom de behöver längre tid för att lära sig nya saker.
Undervisningen sker därför i ett långsamt tempo.
Vem går i särskola? Särskolan vänder sig till elever med utvecklingsstörning, samt till elever som
har fått en hjärnskada som påverkar begåvningen.
När startade särskolan? Särskolan i Sverige har funnits sedan 1968.
Vad omfattar särskolan? Särskolan omfattar en obligatorisk nioårig grundsärskola (med ett
frivilligt tionde år), gymnasiesärskola och särvux.
Namnet särskola är väldigt nedlåtande och används ofta nedsättande mot elever som går i
särskolan.
Utvecklingsskola är ett namn som bättre beskriver vilka elever som går där.
Namnet särskola fungerade säkert bra för 50 år sedan, men det har hänt mycket i samhället sedan
dess. Därför behövs ett modernt namn på denna viktiga skolform.
Namnändringen måste göras i Skollagen. Där används orden särskola, grundsärskola,
gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. De finns i flera av lagens kapitel. På samtliga
ställen i lagtexten måste dessa ord ändras till utvecklingsskola, grundutvecklingsskola,
gymnasieutvecklingsskola respektive utvecklingsskola för vuxna.
Jag vill att särskolan byter namn till utvecklingsskola.

Vi föreslår
att Partidistriktet antar motionens som sin egen till partikongressen
att skicka motionen vidare till den skånska socialdemokratiska riksdagsgruppen

Matilda Ljung
Trelleborg Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande
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Kvinnor i åldrarna 40–74 får gratis mammografiundersökning.
När jag själv blev kallad sista gången blev jag uppmanad av sjuksköterskan att se till att bli
undersökt även i fortsättningen, då man vet, att risken att drabbas av bröstcancer inte upphör just
efter 74 års ålder. Det är i själva verket så att Socialstyrelsen inte har ansett att det har varit
nödvändigt att göra vetenskapliga undersökningar på äldre kvinnor, då man inte uppmärksammat
att vi blir äldre och äldre. Jag fick veta att tvärtom så ökar risken efter 74 och förloppet är värre
än för yngre kvinnor.
Det har därför blivit min uppgift att ständigt arbeta mot de absurda åldersgränserna.
Kvinnor som är över 74 år är i dagens samhälle aktiva och lever rika liv samhället till gagn och
varför ska då samhället svika och neka den undersökning man vill ha och som kan rädda liv? Om
man ser till samhällsnyttan skulle det betyda minskade kostnader för vård än om bröstcancern
skulle upptäckas i ett mycket senare skede. För att inte tala om det mänskliga lidandet.
S-kvinnor i Skånedistriktet har redan bifallit motsvarande motion.

Vi föreslår
att åldersgränsen vid mammografiundersökning ändras så att alla kvinnor från 23 års ålder blir
kallade och om de så vill bli undersökta
att partidistriktets kongress antar motionen som sin egen och skickar den vidare till den
socialdemokratiska gruppen i regionfullmäktige i Skåne

Annagreta Reinholdz
Höör Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Maria Boström Lambrén
Ordförande

Mammografi och cellprov är numera gratis. Vi var flera organisationer,
bl.a. S-kvinnor i Trelleborg, som motionerade om dessa reformer.
Vi är glada över att partiet och vår feministiska regering lyssnade på oss.
Men det är dags att ta ytterligare ett steg.
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Kvinnor i åldrarna 40–74 får nu gratis mammografi. Det är bra, men vi som har lyssnat på
Bröstcancerföreningen vet att även många unga kvinnor drabbas av bröstcancer. Detsamma
gäller kvinnor över 74.

Vi föreslår
att åldersgränsen vid mammografiundersökning ändras så att alla kvinnor från 23 års ålder blir
kallade och undersökta
att partidistriktets kongress antar motionen som sin egen och skickar den vidare till den
socialdemokratiska gruppen i regionfullmäktige i Skåne

S-kvinnor i Trelleborg / Lena Näslund
Trelleborg Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande

Europeiska kommissionen har gett ut en rapport om europeiska pensionärer. Där har man bl.a.
visat om risken som pensionärer i olika europeiska länder kan ta för dåliga sociala förhållanden.
Den avser brist på sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter. Lettland har fått den minsta
risken dvs 55% och Sverige har 69%.
Det är klart att många faktorer kan påverka risken t.ex. förväntade livslängden som är lägre i
Lettland, men även i Österrike och Spanien där pensionärer har ungefär lika lång livslängd som
Sverige har man mindre risk att få dåliga sociala förhållanden.
En av de viktigaste faktorerna är ekonomi. Det beror helt enkelt hur mycket man får i pension
och vilka rabatter man får som pensionär. I Spanien t ex betalar man el-avgifter med 40% rabatt
och i Österrike har man den högsta inkomsten när man vill jämföra landet med andra europeiska
länder. Det betyder att deras köpkrafter är höga.
I Sverige har man tak för medicinkostnader. Taket är lika för alla. Det är klart att de som jobbar
har lättare att betala de kostnaderna men pensionärer som är mer sjuka och har begränsad
ekonomi har det svårare att betala de dyra medicinkostnaderna.
Vi föreslår
att taket för medicinkostnader ska sänkas för pensionärer
Limhamn S-förening
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande
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Fri tandvård är i dag en verklighet för bl.a. ungdomar upp till 23 år. Detta är bra. Länge har det
diskuterats att utöka detta till alla medborgare, liksom sjukvård. I Aftonbladet skrev Åsa
Linderborg på julafton 2018 Tänder är en klassfråga i litteraturen och i livet
(https://www.aftonbladet.se/kultur/a/ddWzkj/tander--en-klassfraga-i-litteratur-och-livet). ” Min
ursprungliga klasstillhörighet avslöjar sig aldrig så tydligt som när jag öppnar munnen… Tänder
är en demokratifråga. Den som har hål i mun berövas mål i mun. Dålig tandstatus förnedrar och
förkortar liv. Här ligger nyckeln till Socialdemokraterna i händelse av ett extraval. Lova en reform
som gör att tänderna ingår i den allmänna sjukförsäkringen, och Stefan Löfven kan bli
statsminister för evigheter.”
Det är dags för Socialdemokraterna att föra upp detta på listan över reformer som partiet vill
genomföra.

Vi föreslår
att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet om en allmän
tandvårdsreform och att tandvården ingår i den allmänna sjukförsäkringen.
Bo Widegren
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande

De sista årens debatt om Svensk sjukvård har präglats av kritik på många områden. Detta trots att
vi samtidigt har tillgång av vård och behandlingar inom stora områden som är bland den bästa i
världen. Kritiken har handlat i huvudsak om köer, väntan och tillgänglighet. Patientlagen som
tillkom 2015 syftade till att stärka och tydliggöra patientens ställning, samt främja patientens
integritet, självbestämmande och delaktighet. Dessvärre har lagen inte infriat förväntningarna och
i stora stycken inte fungerat som den ska. En bedövande majoritet blir helt enkelt inte
informerade om patientlagen. I för många fall följs inte 90 dagars regeln. Färre än tio procent
informeras om möjligheten att få en ny medicinsk bedömning (second opinion).
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Det kanske största problemet är att förutsättningarna är så olika i landet. I storstadsregionerna
finns störst tillgång till kvalificerad vård. I de regionerna finns också det största skatteunderlagen
och därmed de lägsta skattesatserna i våra landsting. Detta gäller också kommuner i dessa delar av
landet. Det betyder samtidigt ett högt skattetryck för medborgarna i områden utanför dessa
regioner. Landstings och kommunalskatten saknar dessutom progressivitet vilket innebär en stor
orättvisa i hela systemet. Det är också betydande skillnader i avgifter och taxor mellan
landstingen. Enkelt uttryckt är detta inte förenligt med Socialdemokratins värdegrund med dessa
skillnader. Sjukvården skall vara likvärdig för hela landet.
Lösningen är att överföra sjukvården till staten. Möjligen kan primärvård fortsättningsvis drivas
av regionförbund, landsting eller kommunförbund.
Det kan tilläggas att de flesta professioner inom vårdens verksamhetsområden delar denna
uppfattning.
Vi föreslår
att Landstingen, (regionerna) befrias från sitt ansvar för sjukvården samt att densamma överförs
ill staten.
att partidistriktets kongress beslutar bifalla motionen, samt beslutar översända densamma till den
Socialdemokratiska riksdagsgruppen
Tord Persson
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Varje år får ca 10 000 män i Sverige prostatacancer vilket gör att prostatacancer är en av Sveriges
vanligaste cancersjukdomar.
Tekniken för att behandling går framåt men trots det så finns det biverkningar som är avgörande
för livskvalitén.
Erektil dysfunktion, ED, är en komplikation efter behandling av prostatacancer. Medicinering för
detta är ett potenshöjande preparat såsom Viagra, Cialis och Levitra.
Läkemedlen är receptbelagda och väldigt dyra. Tyvärr omfattas inte dessa läkemedel av
högkostnadsskyddet.
Det är synnerligen inkonsekvent och orättvist att patienter med prostatacancer ska förvägras
högkostnadsskydd för skador som uppkommer pga behandling. Ett problem för många innebär
också att man av rent ekonomiska skäl måste avstå rekommenderad behandling. Följden blir en
sänkt livskvalitet som egentligen kunde åtgärdats.
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Vi föreslår
att de patienter som behandlats för prostatacancer ska läkemedel för potenshöjande preparat
omfattas av högkostnadsskyddet
Pia Ingvarsson
Simrishamn Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Karl-Erik Olsson
Ordförande

Sjukvården var ett utav de främsta politiska frågor som väljare prioriterade i förra valet. Trots det
lyckades vi inte som parti att få förtroende för denna fråga.
Inför valet 2018 genomfördes en remissrunda kring Skåneprogrammet i partiorganisationen. Det
var ett intressant och engagerande arbete men trots det lite kort för att vi skulle skapa förståelse
för frågorna i vår egen organisation och för att vi på djupet skulle lära oss om sjukvården.
Vi behöver ett ordentligt politiskt program i denna, för alla, viktiga framtidsfråga. Det får gärna
vara ett visionärt program som siktar långt in i framtiden men också fördjupar sig ordentligt i
olika delar av sjukvården. Från det färdiga programmet ska vi sen kunna ta fram konkreta förslag
som vi går till val på i regionen 2022 och förhoppningsvis även i valen därefter.
Vi vill vara ute i god tid för att ge medlemmarna gott om tid för diskussion, för att ge
arbetsgruppen som ska hålla i arbetet möjlighet att samla in kunskap och erfarenheter från många
olika håll och för att programmet ska vara genomtänkt, välgrundad och välavvägd.

Vi föreslår
att det tas fram ett gediget sjukvårdsprogram
att det utses en arbetsgrupp som genomföra det i nära samarbete med våra grundorganisationer

Fosie socialdemokratiska förening
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande
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Den här motionen handlar om livmoderhalscancer och hur provtagningen bör förändras så att
fler kvinnor slipper att få dödlig cancer. Kvinnor i alla åldrar är oroliga för att drabbas av cancer i
underlivet, och den oron måste tas på allvar.
I Skåne kallas kvinnor i åldrarna 23–70 regelbundet till gynekologiskt cellprov från
livmoderhalstappen. Det är bra, men vi anser att åldersgränsen ska höjas.
Vi anser också att man samtidigt med gynekologiskt cellprov ska göra HPV-test. HPV, humant
papillomvirus, är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. Vissa typer av HPV ger
ökad risk för cellförändringar som kan leda till cancer.
Man kan bli smittad av HPV vid alla typer av sex, oavsett kön på den som man har sex med.
Och ålder spelar ingen roll.
Kvinnor slutar numera inte med sex när de går i pension, eller fyller 70. Och det är den sexuella
aktiviteten som kan ge livmoderhalscancer via HPV-virus.
Idag är det vanligt att kvinnor kallas till cellprovtagning vart tredje år, men de kvinnor som bär på
ett högriskvirus av typen HPV 16 eller HPV 18 bör kallas in till HPV-test varje år.

Vi föreslår
att åldersgränserna ändras vid cellprovtagning så att även kvinnor över 70 år blir kallade och
kollade.
att cellprovtagning alltid kombineras med HPV-test
att kvinnor som bär på högriskvirus av typen HPV 16 eller HPV 18 kallas in till provtagning varje
år.
att arbetarekommunen i Trelleborg antar motionen som sin egen och sänder den vidare till
Skånes socialdemokratiska partikongress.
att partidistriktets kongress antar motionen som sin egen och skickar den vidare till den
socialdemokratiska gruppen i regionfullmäktige i Skåne.

S-kvinnor i Trelleborg / Lena Näslund
Trelleborg Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande
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Varje dag får 27 svenska män veta att de har prostatacancer.
Prostatacancer drabbar huvudsakligen äldre män som är över 70 år gamla. Den blir klart vanligare
efter 55-årsåldern, och bland de som är under 40 år gamla är den väldigt sällsynt. Åldern är också
den viktigaste enskilda riskfaktorn för prostatacancer.
Prostatan är en manlig könskörtel som befinner sig under urinblåsan framför ändtarmen. Organet
är ungefär lika stort som ett plommon och väger ungefär 20 gram. Prostatan omsluter delvis
urinröret, som transporterar urinet från blåsan ut ur kroppen. Prostatan producerar en del av
vätskan som behövs för sperman.
Prostatacancer kan diagnosticeras redan i ett tidigt skede med hjälp av screening, som baserar sig
på PSA-prov. Det viktigaste laboratorieprovet är blodets PSA-värde. PSA, prostataspecifikt
antigen, är ett äggviteämne som enbart utsöndras från prostatavävnaden: antingen från god- eller
elakartad. Därför kan man inte enbart utgående från PSA-värdet avgöra om patienten har
prostatacancer eller inte. Klart högre värden än normalt eller att värdena stiger snabbt tyder ändå
starkt på prostatacancer. I allmänhet utreder man också andelen så kallat fritt PSA. Ju lägre andel
fritt PSA, desto större cancerrisk.
Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Årligen får cirka 10 000 män
diagnosen. Cirka 2 300 dör. Men om cancern upptäcks tidigt är prognosen ofta god.
Det måste då vara av största vikt att arbeta för att så tidigt som möjligt upptäcka och
diagnostisera prostatacancer ur ett hälsoperspektiv. Det är tydligt påvisat att ju tidigare
upptäckten och diagnostiken av prostatacancer är, desto bättre förutsättningar och möjligheter
finns då att sätta in åtgärder för att tidigt sätta in erforderliga medicinska åtgärder.
PSA är en förkortning för prostataspecifikt antigen. Det är ett protein som tillverkas i
prostatakörteln och som följer med sädesvätskan när du får utlösning. PSA gör att spermierna
blir rörligare. En liten mängd PSA finns också i blodet och det är den halten som mäts med ett
PSA-prov.

Vi föreslår
att Införa en allmän test för prostatacancer för män som nått en ålder av 45 år.
att Sjukvården vartannat år kallar män mellan 45 – 55 år för en årlig test för prostatacancer.
att Sjukvården årligen kallar alla män över 55 år för en årlig test för prostatacancer.
att Motionen skickas till både riksdags och regionsgruppen

Jan Zielinski
Svalöv Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Émilie Lundgren
Ordförande
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Att drabbas av bältros kan vara väldigt smärtsamt och man kan få nervsmärtor (postherpetisk
nerualgi) som ibland kan sitta kvar i flera månader eller år. Vaccinet används och är godkänt för
personer som är äldre än 50 år.
Socialstyrelsen har inget direkt stöd för bästa tillfälle att vaccinera rent åldersmässigt. Däremot är
vaccinet till, och används framför allt för personer som har haft vattkoppor och är över 65 år.
Denna bedömning är densamma i flera länder.
Anledningen till att de äldre åldersgrupperna bör vaccineras är att det generella immunförsvaret
försvagas efter 50 års ålder. Förutom åldern finns andra riskgrupper där vaccin kan behöva sättas
in.
Den främsta anledningen till att man bör vaccinera sig mot bältros är att riskerna och en eventuell
kostnad är väldigt låg i jämförelse med skyddet. Dessutom är det inte endast risken att drabbas
som minskas, utan även symptomen blir mildare, och då framför allt de obehagliga och eventuellt
långvariga nervsmärtorna som minskas med två tredjedelar.
Kostnaden för vaccinering är 1.550 kronor, en summa som kan vara oöverstiglig om man har en
låg pension, vilket då gör att man avstår. Att också speciellt kvinnor drabbas är sannolikt
eftersom kvinnor ofta har en lägre pension än män. Att erbjuda vaccination mot bältros
kostnadsfritt är en rättvisefråga i ett samhälle där inte alla har samma ekonomiska möjligheter. Ur
ett samhällsperspektiv också ekonomiskt eftersom behovet av sjukvård begränsas.

Vi föreslår
att vaccinering mot bältros ska vara kostnadsfri för dom som fyllt 65 år,
att Socialdemokratiska partidistriktet får i uppdrag att kontakta vederbörliga beslutsfattare och ta
upp kraven till diskussio
Gertrud Ekman
Skurup Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Sylve Qvillberg
Ordförande
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Under senare år har en stor skara unga invandrare kommit till Sverige och situationen har inte
varit och är inte bra för en hel del av dem, enligt min mening. Samtidigt kan jag konstatera att
vårt samhälle inte heller mår särskilt bra utifrån att vi inte lyckats uppfostra och lära dem
tillräckligt om vårt land och vad som gäller här. Integrationen har vi definitivt inte lyckats med.
Tyvärr ökar våld och kriminalitet oroväckande mycket och det finns säkert många orsaker till
detta, men en del är att vi inte lyckas ta hand om dessa ungdomar.
Detta blir inte bättre av att många av dem inte har ett bra boende eller inte har något boende alls
och att de inte har hjälp till matkostnader. Naturligtvis är det så att många av dessa ungdomar
själva är orsak till denna situation. Man vill inte bo på Migrationsverkets boenden eller andra
anvisade boenden. Man har gjort sig skyldig till saker som göra att man blir utslängd från boende
och bidrag. Man har ett utvisningshot över sig och försvinner bort i samhället.
Det finns en hel del ungdomar som rör sig i samhället långt ifrån ett bra liv och risken att man då
väljer ett liv utanför lagen är mycket stor. Då får vi som bor i Sverige ett land som vi inte vill ha.
Jag tycker inte detta överhuvudtaget är acceptabelt för någon och ett land som Sverige borde
kunna göra något åt den här situationen.
Då menar jag inte bara att skaffa fram bättre bostäder och bättre förhållanden för ungdomarna.
Jag menar också att vi måste ställa krav på ungdomarna för att få vara kvar i Sverige. Går man
inte med ordning i skolan och inte har gjort det under lång tid eller om man på andra sätt inte
skött sig på andra sätt kanske man inte ska få stanna här. Jag tycker inte man löser detta med att
slänga ut dem från boenden och att inte ge dem resurser till att leva. Vi måste också se till att de
som har fått avslag på asylansökan blir återsända omgående. Det är inte humant att låta dem
finnas kvar i ett utanförskap i samhället.
Jag har sedan hösten 2015 varit god man till ensamkommande barn och tyvärr upplevt mycket
brister i vårt sätt att arbeta med dessa barn för att integrera dem i Sverige och min förhoppning är
att vi tillsammans kan komma fram till något bättre.
En del av ovan anförda gäller också äldre invandrare/asylsökande och i en/ett diskussion/rådslag
i partiet kan naturligtvis även dessa frågor finnas med.

Vi föreslår
att Skånes Socialdemokratiska Partidistrikt för fram till partistyrelsen att dessa förhållanden
snarast måste undersökas och förbättras,
att Skånes Socialdemokratiska Partidistrikt tar initiativ i partistyrelsen för en/ett omfattande
diskussion/rådslag om dessa frågor i hela partiet,
att partiet utifrån diskussionen/rådslaget tar fram ett program för att hur vi framöver ska arbeta
med dessa frågor för att nå bättre resultat både för de unga invandrarna och för Sverige
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Ulla-Christina Lindberg
Tomelilla Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Sara Anheden
Ordförande

I ett pressmeddelande har partiet sammanfattat En trygg migrationspolitik för en ny tid
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/presspm_180503.pdf. I det skriver
man i inledningen: För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få
hjälp. Vi värnar därför den internationella asylrätten. Men fler måste vara med och dela på
ansvaret. Inget land i Europa har tagit emot så många asylsökande det senaste decenniet i
förhållande till sin befolkning. De människor som får skydd i Sverige ska kunna etablera sig här
på ett bra sätt - så att vi kan upprätthålla höga ambitioner för jobb, välfärd och trygghet.
Jag delar denna syn (men inte dokumentet i övrigt) och att internationell människosmuggling ska
bekämpas och möjligen som sägs i dokumentet skall straffsatserna för människosmuggling
skärpas. Detta är min grund för fortsättningen och det handlar från min sida absolut inte om att
jag önskar se mildare på dessa som mot pengar smugglar personer och utsätter dem för faror.
Men det finns i brottssammanhang en tanke om att brott skall vara utförda med avsikt,
exempelvis att tjäna pengar på andras utsatta situation. Som motiv för vår lagstiftning om
människosmuggling fanns bl.a. EU-rätten, särskilt Rådets direktiv 2002/90 EG av den 28
november 2002 om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse. Där anges att
medlemsland får ange undantag från straffbarhet för ideella handlingar. I svensk lag finns inget
undantag för ideella handlingar, däremot finns i förarbetena nämnt det “humanitära undantaget”.
Den rättstillämpning och diskussion kring denna, där polis och åklagare hävdat rätt att beslagta
bil, i vilken flyktingen erbjudits skjuts, och de som av humanitära skäl hjälpt flyktingar utsatts för
tvångsmedel och lagförts och av domstolar dömts för människosmuggling till fängelse,
samhällstjänst eller villkorlig dom och böter. Detta är absurt och minskar respekten för lag och
ordning. Människors ideella insatser behövs, inte minst när det gäller flyktingmottagandet. En
rättsordning som straffar humanitära handlingar motverkar det nödvändiga samhällskittet att vi
bistår varandra i nöd och andra svåra situationer.

Vi föreslår
att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet att i
utlänningslagstiftningen införs ett undantag för straff för handlingar som utförts av
ideella/humanitära skäl.
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Bo Widegren
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Roger Jönsson
Ordförande

Skåne/Malmös stadsmission skrev i Aftonbladet strax före jul: Nej, inget barn ska behöva sova
ute i jul -Bara i Malmö finns 1 347 hemlösa barn
En oroande utveckling är att allt fler barn saknar ett permanent hem, varma kläder och annat som
är nödvändigt i vardagen. Var femte barn i Malmö lever i fattigdom. Hemlösheten i Skåne ökar.
Bara i Malmö säger den officiella statistiken att drygt 3 300 människor lever i hemlöshet. 1 347 av
dem är barn, en ökning med 26 procent bara från förra året. I kommunernas statistik ingår varken
EU-migranter, papperslösa eller de många människor som bor i övergångslägenheter eller
inneboende i trånga lägenheter. Det kan handla om att flytta från soffa till soffa, att ha en
madrass i ett hörn hos en kompis och kämpa hårt för att klara skolan trots brist på studiero.
Många tror att bara de som lider av psykisk ohälsa eller drogmissbruk riskerar att bli hemlösa.
Men tvärtom är det den strukturella hemlösheten som ökar, den som handlar om fattigdom och
brist på bostäder. En klar majoritet av de familjer som är hemlösa behöver inte stöd med
någonting annat än en egen bostad. Barnen i dessa familjerna skulle alltså kunna få ett tryggt och
ordnat liv, om familjen bara fick en plats att kalla hemma. Orsakerna till den strukturella
hemlösheten är alltså främst bostadsbrist och fattigdom, men också att många människor har
svårt att få arbete och ett sammanhang i Sverige. Det förekommer också årligen i Malmö att cirka
200 barn vräks från sin bostad. Detta borde inte få förekomma.

Vi föreslår
att distriktskongressen till Socialdemokrater i regionen, partistyrelsen och riksdagsgruppen riktar
en maning att på olika politikområden vidta kraftfulla åtgärder för att minska hemlösheten,
särskilt för barn.
Bo Widegren
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande
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I ett pressmeddelande har partiet sammanfattat En trygg migrationspolitik för en ny tid
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/presspm_180503.pdf. I det skriver
man i inledningen: För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få
hjälp. Vi värnar därför den internationella asylrätten. Men fler måste vara med och dela på
ansvaret. Inget land i Europa har tagit emot så många asylsökande det senaste decenniet i
förhållande till sin befolkning. De människor som får skydd i Sverige ska kunna etablera sig här
på ett bra sätt - så att vi kan upprätthålla höga ambitioner för jobb, välfärd och trygghet.
Jag delar denna syn men man upprätthåller inte asylrätten om man – som sägs senare i
dokumentet – inte vill lämna permanenta uppehållstillstånd och ge möjlighet till
familjeåterförening. Måhända var det nödvändigt under en kortare tid när Sverige stod inför en
omfattande invandring göra vissa inskränkningar. Men att som också sägs i dokumentet låta den
restriktiva invandringspolitiken ligga fast är en dålig signal. Och den socialdemokratiska delen av
regeringen har varit alldeles för upptagen av att administrera en migration istället för bygga ett
folkhem för gamla och nya svenskar. Man bör minnas senaste valrörelsen då opinionskurvan
sjönk så länge vi försökte härma yttersta högern och återigen höjdes när vi återigen började tala
om välfärden!
Är uppehållstillstånd permanent säkras både invandrarens motivation och långsiktighet för
arbete/utbildning. Och när det gäller familjeåterförening så är det mest förenligt med Mänskliga
Rättigheter och Barnkonventionen. Båda dokument som vi i Sverige velat ge genomslag. När det
gäller familjeåterförening så har ju partiet redan bundit sig för sådan i Januariavtalet, varvid det
även finns goda skäl att säga Ja till permanenta uppehållstillstånd.

Vi föreslår
att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet om en
förändring av migrationspolitiken så att vi i Sverige lämnar permanenta uppehållstillstånd och
tillämpar familjeåterförening.
Bo Widegren
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande
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Jag tror att Breivik får hjälp, med något smärtstillande om han får lite huvudvärk. Tänk noga efter
innan du svarar på följande.
Om du har någon närstående som ligger på sjukhuset i outhärdlig smärta och gråter när morfinet
eller andra åtgärder inte hjälper längre och läkarna säger att det är mycket svårt att bedöma om
det kan ta några dagar eller veckor innan döden räddar hen. Din vän skulle göra precis vad som
helst för att få dö. Men nu är det så enligt svensk lag, att man råder ej över sin egen kropp. Utan
du skall lida alla helvetes kval tills döden räddar dig. Även dina närstående lider i förtvivlan och
hopplöshet. En önskedröm för denna stackars människa utan återvändo vore att samla sina
närmaste för en stunds gemenskap och sedan få ett piller och somna in i alla värdighet.
Nu är frågan: Om du själv ligger där i sängen eller en nära anhörig. Vill du då kunna säga att jag
har röstat för att du skall ligga där i outhärdlig smärta kanske i månader. Jag tycker att det är på
gränsen till barbari.
En tankeställare: Hur var det nu med Breivik?
Eller: Skulle du rösta för att råda över din egen kropp och stötta de som lider i outhärdlig smärta
att fritt få välja, om de befriande vill få dö i värdighet.

Vi föreslår
att partidistriktet påskyndar en utredning för att utforma lagstiftning för aktiv dödshjälp.
att ärendet behandlas skyndsamt.

Evald Persson
Hässleholm Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Irene Nilsson
Ordförande

Ersättning för ”Vård av barn” ska gälla även vid möten med andra myndigheter än enbart BUP.
Barn och ungdomar med psykisk ohälsa behöver sina föräldrar och föräldrarna vill vara där för
sitt barn.
Vid barns sjukdom finns det idag möjlighet att stanna hemma från arbetet och då utgår det
ekonomisk ersättning i form av VAB ”vård av barn”.
Föräldrar till barn som mår psykiskt dåligt har däremot ingen möjlighet att få ersättning utan att
först behöva gå till en läkare och få ett läkarintyg.
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Att vara förälder till ett barn som mår psykiskt dåligt innebär inte bara att vara där för sitt barn
utan också närvara vid möten med t ex socialtjänst, skola och andra myndigheter och det innebär
att man måste vara ledig från sitt arbete.

Vi föreslår
att möten med skola och myndigheter inkluderas i ersättning för Vård av barn
Ulrika Persson
Simrishamn Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Karl-Erik Olsson
Ordförande

te i bland pensionärerna finns ett stort missnöje. Pensionärer som jobbat ett helt arbetsliv med
låg lön, får i princip lika mycket som om man inte hade arbetat alls.
Vi föreslår
att man ser över pensionsöverenskommelsen så att pensionerna blir
mer rättvisande.

Lennart Andersson
Svalöv Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Émilie Lundgren
Ordförande
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Flera kommuner arbetar idag med så kallade flexibla timmar inom hemtjänsten. Den exakta
utformningen och omfattningen skiljer sig åt mellan kommuner. Grundtanken är att brukaren har
möjlighet att i viss mån själv bestämma vad som ska utföras under delar av den beviljade insatsen.
I vissa kommuner har detta kommit till uttryck genom att brukaren själv får bestämma vad som
ska utföras utifrån ett antal förbestämda utbytbara insatser, och i andra fall får brukaren
självständigt välja vad insatsen ska innehålla (se Kartläggning av kommunernas arbetssätt för
förenklad hantering och ökad flexibilitet i hemtjänsten, Myndigheten för vårdanalys, 2013, s. 27).
Vi ser att det finns flera fördelar med möjligheten till att brukaren får ett större mått av
självbestämmande rörande de insatser som beviljas, givetvis utifrån att arbetsmiljön för
personalen samtidigt säkerställs.
Vi föreslår
att Socialdemokratiska arbetarepartiet verkar för att det ska adderas en så kallad flexibel timme
till redan befintliga hemtjänstbeslut
Saga Henriksdotter
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande

Det är lätt att förstå att en undersköterskas/ett vårdbiträdes arbetssituation på vårdboenden och
särskilda vårdboenden inte är hållbar, vare sig för anställd eller brukare.
Arbetsbeskrivning för en usk/vårdbiträde innehåller många olika moment, och omfattar allt från
dusch, tvättning, påklädning, toalettbesök med eventuellt byte av inkontinensskydd till
promenader, städning av rum och eventuell hjälp med uppläggning/matning av mat. Därutöver
ingår att följa med till läkare/tandläkare, göra inköp och tvätta åt brukaren. På vissa boenden
lagas maten.
Det ingår också att skriva SOL-anteckningar, det vill säga skriva något av betydelse som hänt
under dagen. Eftersom vi inte skriver journal, dokumenterar vi även här om man varit sjuk, haft
feber och varit i behov av medicin. Vi har rehab möten med arbetsterapeut och sjukgymnast.
Ofta förekommande är att ge läkemedel och efter delegering utföra omläggningar. Sondmatning
kan förekomma.
Mindre förekommande är slutstädning av brukarens lägenhet, som ska göras om anhöriga
tömmer den inom sju dagar. Detta är bestämt av Boplats Syd.
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Riskbedömning ska göras av brukarens rum och åtgärder av denna.
Vid högtider ska det fixas på avdelningarna, handlas och bytas gardiner etc.
Vi fick stimulansmedel av regeringen Löfven, som skulle vara till aktiviteter. Då har man kunnat
höja % av tjänstgöring på de olika boendena till aktiviteter, som man har öronmärkt till detta.
Efter årets slut försvinner de, men detta tror man är permanent på boendet, men då med befintlig
personal.
Förutom ovan beskrivna arbetsuppgifter ansvarar vi också för vikariebokning vid sjukdom,
beställning av hygienartiklar, inkontinensskydd, mejerivaror, kontorsmaterial, blommor och frukt.
Vi registrerar också beteendestörningar vid demenssjukdom, BPSD, som ska genomföras mellan
var tredje och sjätte vecka, beroende på uppmätta poäng. Syftet med detta är att vara ett
instrument att jobba med för att förebygga oro. Vi ska till exempel kunna sitta och prata/läsa
med dem på rummet och gå ut med dem.
Senior Alert är ett kvalitetsregister, där vi bedömer tandstatus, fallrisk och undernäring och
åtgärder till detta.
Vi ska erbjuda anhörigsamtal. Vi är handledare. Det är ganska många som behöver plats på olika
omvårdnadsutbildningar. Vi ansvarar för uppgifter som ska utföras och redovisas.
Det ingår också att genomgå webbutbildningar med läkemedelsutbildning för delegering en gång
om året. Likaså genomgår vi fallförebyggande utbildning, liftutbildning, samt utbildning i
anhörigstöd.
Då vikariebanken är tom på vikarier får ordinarie personal ta extra pass, eller så kommer det en
ersättare på mindre tid, vilket får till följd att vi tappar timmar. Till exempel kan det vara så att
vikarien har lagt sig tillgänglig endast viss tid, eller så drar man in tid för att spara.
Allt detta ska genomföras på ett kvalificerat sätt så att vården för brukaren säkerställs.
Scheman är fortfarande så att vi går delade turer på helger, och en personal är ensam vissa tider.
Vill man ha fler personal på helgerna kortar man turer i veckan, så vi får jobba fler dagar i stället.
Man “bollar” med samma antal personal i stället för att vara fler!

Vi föreslår
att göra arbetssituationen såväl mera hållbar som hanterbar, och härigenom kunna uppnå
fastställda mål på ett än mer kvalificerat och säkerställt sätt
att skapa större möjligheter för en trivsammare tillvaro för brukaren
att minska sjukfrånvaron bland personalen
at skapa mer trygghet för anhöriga, som upplever begränsningar på grund av för lite bemanning
att med fler personal kan vi ta bort de delade turerna
Limhamn S-förening
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande
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Under ett antal decennier har det svenska samhället drivits isär så att det nu är oanständigt långt
från det folkhem Per Albin Hansson talade om 1928. Arbetslöshet, skolresultat, mängden
fattigpensionärer, barnfattigdom, hälsa och livslängd och hemlöshet är bara några exempel på
tillstånd som inte är värdiga ett socialdemokratiskt samhälle.
Det är hög tid att på allvar påbörja den nödvändiga förändringen. Ett sådant arbete kommer att
kräva en uppbackning av en stark rörelse.
Låt oss ta de stora skillnaderna i hälsa och livslängd som utgångspunkt för ett sådant arbete. Det
är rimligt att anta att målet - ett jämlikt samhälle beträffande hälsa och livslängd är självklart för
(nästan) alla.
Motståndet mot ett jämlikt samhälle ur hälso- och livlängdsperspektiv kommer därför knappast
att gälla målet. De politiska skillnaderna kommer att visa sig när det handlar om att ta de beslut
som är nödvändiga för att målet ska kunna uppnås och de besluten rör hela det politiska fältet utbildning, arbetsmarknad, socialförsäkringar m.m.
Det kommer att tydliggöra vilka som menar allvar när det gäller den fundamentala del av
jämlikheten som hälsa och livslängd utgör.
För oss socialdemokrater är ett sådant mål odiskutabelt och det är självklart att ta de praktiskpolitiska konsekvenserna av det. Därför bör målet - ett jämlikt samhälle vad gäller hälsa och
livslängd vara en utmärkt utgångspunkt för en offensiv jämlikhetspolitik och göra vårt parti till
den rörelse partiet måste vara.
Partiet bör därför snarast dra igång en rådslagsverksamhet på bred front med syfte att ta fram mål
och åtgärder på längre och mellanlång sikt. Resultaten från dessa aktiviteter bör kunna
presenteras vid partikongressen 2021 och ligga till grund för partiet i valet 2022.

Vi föreslår
att Socialdemokraterna snarast påbörjar en rådslagsverksamhet i hela landet ang. jämlik hälsa och
livslängd
Börje Viberg
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande

44

Vi Socialdemokrater vill att i de skånska kommunerna ska det vara bra att vistas & åldras i.
Därför måste kvaliteten i omsorgen och hemtjänsten ständig utvecklas.
Vi måste ha ett politiskt ledarskap som prioriterar omsorgen av de mest sjuka som ett viktigt
utvecklings- och investeringsområde för framtiden. Aktuell forskning skall beaktas när vi gör våra
ställningstaganden.
Omsorgstagarna ska få välkända ansikten från personalen som ökar deras trygghet & möjlighet
för att påverka servicen och omvårdnaden i de olika boendeformerna. Om det är många olika
personer som kommer in i boendena och ska utföra insatser är risken stor att kvaliteten blir
lidande. Personalen bör ha möjlighet till att slutföra sina påbörjade arbetsuppgifter innan de
fortsätter till nästa boende.
Goda arbetsförhållanden har enligt professor Mats Thorlunds, vid Karolinska intuitionen stor
betydelse för hur de boende uppfattar kvaliteten i omsorgen. Stressad personal gör lättare misstag
& stress leder till utbrändhet med långa sjukskrivningsperioder och ökade kostnader för
samhället.
De sista åren har vi sett hur stressen ökar & hur arbetsförhållandena försämrats för personalen i
tex hemvården. När det kommer många olika personer hem till boendet så ökar även stressen för
de boende. Personal som mår bra ger ökad kvalitet till de boende.

Vi föreslår
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att avskaffa minuten-scheman i hemtjänsten
Att införa ett fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Att man arbetar för att de skånska kommunerna ska öka antalet anställda inom hemtjänsten och
omsorgen för att höja kvalitén inom äldreomsorgen

Bjarne Andersen och Jan-Åke Linderoth
Landskrona Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Jenny Tillander
Ordförande
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Sänkta skatter är ett stående mantra i de borgerliga partiernas politiska agenda. Är då sänkta
skatter vad vi mest av allt behöver? Knappast om man ser till realiteter. Det Sverige som runt
1980 var ett av världens mest jämlika länder har därefter utvecklats till Nordens mest ojämlika
klassamhälle med Västeuropas värsta förmögenhetskoncentration. OECD pekar ut Sverige som
det land där jämlikheten försämrats mest under de senaste åren.
År 1991 sänktes skatten på kapitalinkomster till 30 procent, dvs lägre skatt än på höga
arbetsinkomster. Bolagsskatten sänktes från 50 till 30 procent och förmögenhetsskatten på
onoterade aktier avskaffades. År 1987 avskaffades förmögenhetsskatten för huvudägare av
börsnoterade företag. År 2003 blev vinster på andelar i dotterföretag skattefria. Arvs- och
gåvoskatten avskaffades 2004. All förmögenhetsskatt slopades 2007. Bolagsskatten sänktes
ytterligare flera gånger, 2013 ner till 2018 års Trumpnivå på 22 procent. Ett halvt sekels
inkomstutjämning är utplånad.
Under den borgerliga alliansens regeringsår 2006-2014 avskaffades fastighetsskatten och
genomfördes fem s k jobbskatteavdrag vilka gav upphov till växande klyftor i
beskattningshänseende mellan löntagare och pensionärer till de senares nackdel.
En av våra främsta experter på skatteplanering, juridikprofessorn Göran Grosskopf, har erkänt
att ”Sverige är ett skatteparadis för förmögna”. Lägg därtill den svenska överklassens
undangömda förmögenhet utomlands, av Sveriges ledande förmögenhetsforskare uppskattad till
500 miljarder kronor eller omkring 10 procent av nationalinkomsten.
Enligt moderaterna kostar invandringen år 2018 40 miljarder kronor netto. Det är 0,9 procent av
Sveriges nationalinkomst. I samband med den s k Paradisläckan och upptäckten av svenska
bolagskonstruktioner i skatteparadiset Malta beräknade SVT:s ”Uppdrag granskning” och ”SVT
Nyheter” med hjälp av rådfrågade forskare och Skatteverket att 43 miljarder varje år undandras i
skatt.
Trots sin minoritetsställning lyckades den rödgröna regeringen sätta stopp för vidare
skattesänkarplaner under åren 2014-2018, men nu är det dags igen. Riksdagen har från och med
valdagen den 9 september en klar högermajoritet som nu åter begett sig ut på skattesänkarstråt.
Socialdemokratin har inte råd att försvaga ett redan anfrätt förtroendekapital med att följa
borgerligheten längs den vägen. Ojämlikhet bekämpas inte med stora skattesänkningar. Växande
ojämlikhet gör det långt mindre. Socialdemokratin bör i stället utifrån föreliggande väl
dokumenterade faktaunderlag, och i linje med LO:s målsättning att Sverige ska tillbaka till
jämlikhetstoppen, ta strid för ökad jämlikhet där en rättvisare beskattning av kapitalinkomster
måste ges ökad tyngd. Gärna en bred skattepolitisk uppgörelse om en sådan är möjlig, men först
en rejäl diskussion om innehållet i en sådan inom arbetarrörelsen och vårt socialdemokratiska
parti. Det är hög tid för fördelningsfrågornas återkomst i svensk politik.
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Vi föreslår
att distriktskongressen uppdrar åt distriktsstyrelsen att verka för att partistyrelsen får i uppdrag att
anordna ett rådslag om skattepolitiken inom partiet innan uppgörelser om en ny skattereform
träffas i riksdagen.
Bengt Silfverstrand och Jan Svärd
Höganäs Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som
Anneli Eriksson
Ordförande

Sänkta skatter är ett stående mantra i de borgerliga partiernas politiska agenda. Är då sänkta
skatter vad vi mest av allt behöver? Knappast om man ser till realiteter. Det Sverige som runt
1980 var ett av världens mest jämlika länder har därefter utvecklats till Nordens mest ojämlika
klassamhälle med Västeuropas värsta förmögenhetskoncentration. OECD pekar ut Sverige som
det land där jämlikheten försämrats mest under de senaste åren.
År 1991 sänktes skatten på kapitalinkomster till 30 procent, dvs lägre skatt än på höga
arbetsinkomster. Bolagsskatten sänktes från 50 till 30 procent och förmögenhetsskatten på
onoterade aktier avskaffades. År 1987 avskaffades förmögenhetsskatten för huvudägare av
börsnoterade företag. År 2003 blev vinster på andelar i dotterföretag skattefria. Arvs- och
gåvoskatten avskaffades 2004. All förmögenhetsskatt slopades 2007. Bolagsskatten sänktes
ytterligare flera gånger, 2013 ner till 2018 års Trumpnivå på 22 procent. Ett halvt sekels
inkomstutjämning är utplånad.
Under den borgerliga alliansens regeringsår 2006-2014 avskaffades fastighetsskatten och det
genomfördes fem s.k. jobbskatteavdrag vilka gav upphov till växande klyftor i
beskattningshänseende mellan löntagare och pensionärer till de senares nackdel.
En av våra främsta experter på skatteplanering, juridikprofessorn Göran Grosskopf, har erkänt
att ”Sverige är ett skatteparadis för förmögna”. Lägg därtill den svenska överklassens
undangömda förmögenhet utomlands, av Sveriges ledande förmögenhetsforskare uppskattad till
500 miljarder kronor eller omkring 10 procent av nationalinkomsten.
Enligt Moderaterna kostar invandringen år 2018 40 miljarder kronor netto. Det är 0,9 procent av
Sveriges nationalinkomst. I samband med den s.k. Paradisläckan och upptäckten av svenska
bolagskonstruktioner i skatteparadiset Malta beräknade SVT:s ”Uppdrag granskning” och ”SVT
Nyheter” med hjälp av rådfrågade forskare och Skatteverket att 43 miljarder varje år undandras i
skatt.
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Trots sin minoritetsställning lyckades den rödgröna regeringen sätta stopp för vidare
skattesänkarplaner under åren 2014-2018, men nu är det dags igen. Riksdagen har från och med
valdagen den 9 september en klar högermajoritet som nu åter begett sig ut på skattesänkarstråt.
Socialdemokratin har inte råd att försvaga ett redan anfrätt förtroendekapital med att följa
borgerligheten längs den vägen. Ojämlikhet bekämpas inte med stora skattesänkningar. Växande
ojämlikhet gör det långt mindre.
Socialdemokratin bör i stället utifrån föreliggande väl dokumenterade faktaunderlag, och i linje
med LO:s målsättning att Sverige ska tillbaka till jämlikhetstoppen, ta strid för ökad jämlikhet där
en rättvisare beskattning av kapitalinkomster måste ges ökad tyngd. Gärna en bred skattepolitisk
uppgörelse om en sådan är möjlig, men först en rejäl diskussion om innehållet i en sådan inom
arbetarrörelsen och vårt socialdemokratiska parti. Det är hög tid för fördelningsfrågornas
återkomst i svensk politik.

Vi föreslår
att distriktskongressen uppdrar åt distriktsstyrelsen att verka för att partistyrelsen får i uppdrag att
anordna ett rådslag om skattepolitiken inom partiet innan uppgörelser om en ny skattereform
träffas i riksdagen

Bengt Silfverstrand och Jan Svärd
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Ojämlikheten ökar nästan överallt i världen. Det som utmärker ojämlikheten i Sverige är
resultatet av en ojämlik politik. Exemplen är flera:
• Skatterna. Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, arv- och gåvoskatten togs bort i slutet av
2000-talet och bolagsskatten är bland de lägsta i Europa. Jobbskatteavdragen ökar klyftorna
mellan de som får inkomster av arbete och de som lever på socialförsäkringar
• Avdragen. De som äger hus eller bostadsrätt kan göra ROT-avdrag för att måla om, uppdatera
toaletter osv medan de som bor i hyresrätt inte kan göra detta. De får betala reparationer med
höjd hyra. RUT-avdragen har gjort det möjligt för främst de välsituerade att få städning, tvätt och
skjortstrykning utförd. Ränteavdragen gynnar den som kan ta ett bolån och högavlönade får mest
nytta att göra avdrag för pensionssparande. Före 1 juli i år fick man göra avdrag för privata
sjukförsäkringar.
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• Privatiseringarna i den gemensamma sektorn. Friskolorna gör att främst högutbildade och
svenskföddas barn går i skolor med andra privilegierade barn. Vårdcentraler och
specialistmottagningar har flyttat närmare dem som har mest resurser och längre ifrån dem har
störst behov. 650 000 svenskar köper sig före med privata sjukförsäkringar. Privat hemtjänst
gynnar mest ”starka” pensionärer.
Även om jämlikheten fortfarande är jämförelsevis stor i Sverige, ser vi hur den har ökat även här
de senaste åren. Denna utveckling måste hindras om vi vill se ett Sverige som inte faller isär utan
istället ett Sverige som håller samman.
Efter kongressbeslut, beslutade regeringen i augusti i år om en jämlikhetskommission, ledd av
förre generaldirektören Per Molander som ska redovisas under våren 2020. Syftet är att
långsiktigt minska klyftorna i Sverige. Detta är välkommet!

Vi föreslår
att distriktskongressen till partiet framför sin starka uppfattning att kommissionen måste komma
med förslag som hindrar pågående ojämlika utveckling och som snarast leder till att Sverige åter
blir ett jämlikt land
Kristianstads Arbetarekommun
Kristianstad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande

Inkomstskillnaderna har markant ökat i Sverige de senaste 30 åren. Samtidigt har principen om
skatt efter bärkraft i stort sett övergetts och resonemangen om platt skatt vunnit allt större gehör.
För de som har möjlighet att skatteplanera som företagare, direktörer och bolagsägare flyttas idag
därför inkomsterna mycket aktivt från inkomst av näringsverksamhet eller tjänst över till
kapitalinkomster som aktieutdelningar och reavinster vid andelsförsäljningar. Man undviker eller
minimerar på så sätt dels att betala statlig inkomstskatt på inkomster över brytpunkten dels att
företaget betalar arbetsgivaravgifter, vilka är betydligt högre än bolagsskatten vid vinst.
2017-01-31 gick SCB ut med bl.a. följande information
” Kapitalinkomsterna har ökat kraftigt för Sveriges hushåll och det är den främsta anledningen till
de ökade inkomstskillnaderna. År 2015 uppgick kapitalinkomsterna till drygt 340 miljarder
kronor.
Räknat i 2015 års priser låg kapitalinkomsterna 1995 på 65 miljarder kronor och 2005 på drygt
150 miljarder kronor. År 1995 utgjorde kapitalinkomsterna 3 procent av den totala disponibla
inkomsten för Sveriges hushåll. År 2015 var andelen 15 procent.
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Det är framför allt bland dem med hög disponibel inkomst som kapitalinkomsterna har ökat. I
den tiondel av befolkningen som 2015 hade de högsta inkomsterna var det totala beloppet för
kapitalinkomsterna nästan lika högt som det belopp man tjänade på arbete, det vill säga
löneinkomster och inkomst av näringsverksamhet. Över 85 procent av kapitalinkomsterna 2015
gick till den tiondel av befolkningen som hade högst inkomst.
Fler har låg ekonomisk standard
Andelen personer med låg ekonomisk standard, det vill säga de som har en inkomst som är lägre
än 60 procent av medianinkomsten, har ökat och låg 2015 på 14,8 procent. År 1995 var andelen
7,3 procent…..” slut citat.
Inkomstbeskattningen av kapitalinkomster vilar på den historiska grundpelaren att fråga är om
tillfälliga inkomster. Därav den lägre beskattningen. För vinster vid fastighets- eller
bostadsrättsförsäljningar stämmer detta fortfarande. Men för vinster vid aktieutdelningar och
andelsförsäljningar kan denna historiska sanning starkt sättas ifråga. Vilket framgår av SCB:s
sammanställning ovan.

Vi föreslår
att beskattning av vissa kapitalinkomster som aktieutdelningar och reavinster vid
andelsförsäljningar beskattas som inkomst av arbete – det vill säga läggs samman med andra
arbetsinkomster - men inte beläggs med sociala avgifter
att motionen antas på partikongressen.

Stig Svensson
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Ekosystemtjänster och globala mål
Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta människan får från naturens arbete.
Som när växter renar luft, buskar dämpar buller, bin pollinerar grödor eller att vår hälsa ökar i
naturen. Det är viktigt att understryka naturens ”gratisarbete” ekosystemtjänster. Det finns ett
akut behov av att återställa, skapa och stärka balansen i världens ekosystem.
Det är också så att stadens gräsmattor renar regn- och snövatten från tungmetaller och skadliga
partiklar. Maskar och bakterier gör jorden bördig. Trots att tjänsterna är grunden i vår välfärd är
de fortfarande osynliga i flera samhällsbeslut.
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Att värdera ekosystemtjänster är inget särintresse. Många värden reflekteras inte i marknadspriser
vilket leder till att värdena sällan beräknas innan beslut tas. Till exempel kan den kyl- och
reningseffekt som vegetation har på omgivande luft inte köpas eller säljas på en marknad. Med
hjälp av kunskapen kan till exempel samhällsplanerare fatta mer medvetna beslut som påverkar
den gemensamma livskvaliteten i och kring markområdet i en positiv riktning.
Människan har ensidigt brukat mark- och vattenresurser med fokus på de ekosystemtjänster som
är mest synliga som frukter, grödor och trävirke. Ensidigheten påverkar livsmöjligheterna negativt
för växter, djur och organismer, d v s det som kallas biologisk mångfald.
Obalansen ökar även en fortsatt snedvriden välfärd. Människor i världens fattigare områden är
mer beroende av en biologisk mångfald för mat och till exempel medicinalväxter. Haltande
ekosystem och biologisk mångfald står tillsammans med klimatfrågan högst på FN:s lista över de
miljöproblem som mänskligheten behöver arbeta med mest intensivt för att förändra.
Begreppet hållbar utveckling introducerades 1981 av den amerikanske miljövetaren och
författaren Lester Brown. Det fick sin internationella spridning 1987 då det lanserades av
Världskommissionen för miljö och utveckling; även kallad Brundtlandkommissionen, i dess
rapport ”Vår gemensamma framtid”, som leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem
Brundtland
I rapporten hävdade kommissionen att hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är
omöjligt att uppnå om miljön ödeläggs och naturresurserna överexploateras. Utveckling och
tillväxt måste äga rum på miljöns villkor. Brundtlandkommissionen gjorde följande definition:
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra:
• Ekologisk hållbarhet,
• Social hållbarhet
• Ekonomisk hållbarhet.
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling. Alla 193
medlemsländer i FN står bakom målen. Därför ger de en stor möjlighet att forma framtiden till
det bättre.
Konsumtionen skapar massiva miljöproblem
Varje år slänger vi svenskar 440 kilo sopor per person. Vi köper många saker som vi egentligen
inte behöver. Konsumtionen skapar massiva miljöproblem såväl utomlands som här. När julen
inte ”räckte” skapades Halloween, sedan Black Friday och Cyber Monday - och nu vill förteget
Elgiganten skapa en ny novemberhögtid för köpmanin, kallad Singles day, som inträffar den 11
november. Singles day har blivit världens största shoppingdag globalt, även om den inte slagit i
Sverige – än.
Målen för den ekonomiska politiken måste förändras
BNP är summan av alla färdiga varor och tjänster som tillverkas under ett år. Men den mäter
varken ny kunskap, invånarnas hälsa och välmående eller kostnaderna för miljön, och är därför
ett dåligt mått på välfärd. Målen för den ekonomiska politiken bör gälla det man faktiskt siktar på
såsom folkhälsa, medellivslängd, inkomster, sysselsättning, sparande, budgetsaldo, och
bankstabilitet.
Samhällsvetare och ekonomer måste också bidra till att konstruera ekonomisk-politiska verktyg
som minskar riskerna för biosfären. Marknaden förmår inte att på egen hand att sätta rätt
relativpriser på verksamheter med miljökonsekvenser
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Vi behöver stimulera ny, grön teknik, ändra tillväxtens karaktär och innehåll samt göra ekonomin
grön på riktigt. Det är dags att sätta upp de mål samhället verkligen strävar efter och låta BNP bli
vad den blir.

Vi föreslår
att stimulera en ekonomisk tillväxt som är långsiktigt hållbar i enlighet med de målsättningar FN
beslutat om
att mätningen av BNP utvecklas så att allt som är relevant för ett långsiktigt hållbart samhälle
ingår
att genomförandet av målsättningarna följs upp regionalt
att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen och S-gruppen i
Regionfullmäktige.

Gunnar Jönsson, Per Olsson, Tord Persson och Kerstin Vikner
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Borgarnas införande av jobbskatteavdrag innebar att skatten sänktes för de som arbetade, medan
det inte skedde någon förändring för pensionärer, arbetslösa och sjuka. Det innebar en högre
skattesats för de som inte arbetade. Det är orättvist. Socialdemokraterna har påbörjat en
förändring av denna orättvisa, men än finns det skillnader som måste rättas till för att
skatteuttaget ska bli rättvist.
Nedan visas de 6 kolumner som finns i skattetabellerna, samt vilken skatt som betalas i tabell 34.
(motsvarar Lunds k:n, inkl. kyrkoskatt)
Inkomst kr Mellan 20 000 till 20 200 kr
• Kol 1
Löner, arvoden och liknande ersättningar under 65 år
Skatt: 4 466 kr
• Kol 2
Pensioner och andra ersättningar till den som vid årets ingång fyllt 65 år
Skatt: 4 668 kr
• Kol 3
Löner, arvoden och liknande ersättningar till den som vid årets ingång fyllt 65 år,
Skatt: 2 408 kr
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• Kol 4
Sjuk- och aktivitets-ersättning som betalats ut till den som vid årets ingång inte fyllt 65 år
Skatt: 6 010 kr
• Kol 5
Exempelvis ersättning från A-kassan
Skatt: 6 240 kr
• Kol 6
Pensioner och andra ersättningar till den som vid årets ingång inte fyllt 65 år
Skatt: 6 240 kr
Vid 20 000 kr i månaden innebär det att ersättning från arbetslöshetskassan beskattas med 1 741
kr mer per månad än en lön, vilket motsvarar 21 288 kr mer per år.
Skatteuttaget för en arbetslös person eller sjukskriven person är 31,2 %.
För en person som arbetat och som har en lön på 20 000 kr i månaden, är skatteuttaget 22,3 %.
Av vilket skäl ska en arbetslös person eller sjukskriven person betala så mycket mer i skatt?

Vi föreslår
att lika skatteuttag snarast införs för de som arbetar, pensionärer, arbetslösa och sjuka
att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Gunnar Jönsson, Inger Ponsler, Per Olsson, Tord Persson, Mats Nilsson, Kerstin Vikner och
Ola Christiansson
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Skattenivån i Sverige har under senaste år sjunkit. De som gynnats mest av skattesänkningar är de
som redan har högre inkomster och egendom. Den nyligen beslutade budgeten i riksdagen,
(rambeslutet), innebär att denna trend fortsätter. Alla som tjänar över 40600kr i månaden får
uppemot 280 kr lägre skatt per månad. Sänkningen blir någon hundralapp i månaden för
pensionärer som har upp till 17000 kr i pension. Den blir betydligt större för dem med högre
pensioner. Sjukersättningen har inte räknats upp med löneutvecklingen.
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Den höjd som jämlikhetsfrågan hade i den politiska debatten på 1970-talet saknas idag. De som
drabbats mest härigenom, i form av sämre trygghet och välfärd, är de som har det sämst ställt.
Samtidigt som klyftorna i samhället ökar har arvs- och fastighetsskatterna avskaffats och s.k.
jobbskatteavdrag införts. Införande av ett sjätte jobbskatteavdrag finns bakom dörren.
Skattesystemets omfördelningskraft har försämrats. Det behövs ökade skatteintäkter för att säkra
välfärden, sysselsättningen och miljön.
En jämlikhet i samhället gynnar alla – samhället mår bättre.
Med vår politik, med solidaritet som en av grundpelarna, kan en utveckling av den progressiva
beskattningen, ett återinförande av bl.a. arvsskatt, samt en stramare kapitalbeskattning bidra till
att klyftorna minskas och att samhällets skyddsnät kan förbättras. M.a.o. vi önskar att det drivs på
för en mer progressiv statlig beskattning, som kan minska behovet av lokala skattehöjningar. SKL
har ju redan varnat för stora kommande finansieringsbehov inom välfärdssektorn.

Vi föreslår
Att Skånes socialdemokratiska distriktskongress uppdrar till distriktsstyrelsen att ta initiativ till
och, genom den skånska socialdemokratiska riksdagsgruppen, verka för att en mer progressiv
statlig beskattning utvecklas, som har inriktning på att öka jämlikheten och minskar behovet av
lokala skattehöjningar
Arbetarekommunens pensionärsutskott / Margoth Wahlström
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Enligt Folkhälsomyndigheten är mer än hälften (51 procent) av befolkningen överviktiga. Det
ökar risken ökar för typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. Enl. en del
forskare ökar också risken för demens och cancer.
Därför rekommenderar Livsmedelsverket att man som vuxen begränsar intaget till 50–75 gram
om dagen. Men vi svenskar gillar ju våra småkakor och godispåsar, och konsumtionen snittar i
stället på drygt 100 gram om dagen. Det motsvarar 37 kilo tillsatt socker per år!
Förr fick vi i oss sockret genom hembakat och hemlagat. I dag får vi i oss sockret genom
industriframställda livsmedel såsom läsk, choklad och godis.
Med hänsyn till hälsoriskerna bör samhället stimulera till en minskad konsumtion av socker. Det
är inget nytt att samhället försöker påverka hur vi människor lever, bl. a genom skatt på alkohol
och tobak. 19 länder har någon form av skatt på socker i syfte att begränsa konsumtionen, bl. a
Norge.
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Socker bidrar sällan med något annat än kalorier. Därför bör socker i tillsatt form starkt
begränsas. Därtill kan man nämna att transporter av läskedrycker etc. är omfattande, vilket
medverkar till ökade koldioxidutsläpp.
Det är ofta en omfattande reklam för godis, läsk etc. med mycket socker i. Det borde också
ställas krav på en innehållsdeklaration med tydlig information om vad en allt för omfattande
konsumtion kan leda till.
Staten bör stimulera till en bättre kost genom att införa ekonomiska styrmedel i form av skatt
eller avgift.

Vi föreslår
att ekonomiska styrmedel införs som medverkar till en minskad sockerkonsumtion per capita
att det ska finnas en innehållsdeklaration för läsk och godis med bl. a tydlig information om vad
en allt för omfattande konsumtion kan leda till.
att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen
Gunnar Jönsson, Inger Ponsler, Per Olsson, Tord Persson, Kerstin Vikner och Ola Christiansson
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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Vi socialdemokrater har under lång tid arbetat för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi har
exempelvis ökat stödet till kvinnojourerna och vi har tagit fram en nationell strategi. Men en
viktig del i frågan om mäns våld mot kvinnor är porren och dess skadeverkningar. S-kvinnor
driver frågan om att barn ska få en uppväxt utan porr och att alla kommuner ska inför porrfilter i
skolan. Men det räcker inte. Porr handlar inte om sex, porrindustrin är människofientlig,
kvinnohatande och rasistisk. Omfattningen och spridningen av kommersiell porr, framför allt på
internet, har ökat lavinartat under flera decennier, samtidigt har porren blivit alltmer våldsam.
Forskning och vetenskapliga studier om porr visar att porren utgör katalysator och inspiration till
mäns sexuella aggressioner. Dagens porr finns tillgänglig i allas mobiler, paddor och datorer
dygnet runt, var du än befinner dig. Samhällets insatser för att förebygga mäns och killars våld
mot kvinnor och tjejer är verkningslösa om vi samtidigt tillåter att porren med sitt motsatta
budskap finns tillgänglig två klick bort i varje mobiltelefon. Hur ska en 12-åring förhålla sig till
budskapet att riktiga män vill spotta på, ta stryptag på och kalla kvinnor för horor? Sverige har
tagit ledningen i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn genom kvinnofridslagstiftningen,
sexköpslagen och lagen mot barnaga. Det var många som sade att det var omöjligt. Men vi gjorde
det. Vi har visat vägen för jämställdhet, kvinnofrid och barnfrid. Den världsbilden ska vi fortsätta
förmedla till barn, unga och vuxna. Porrindustrin står för det totalt motsatta. Låt inte den
industrin och dess förespråkare få fortsätta stå i vägen för ett jämställt samhälle fritt från våld.
Porrindustrin påverkar många människor i större utsträckning än vad vi tror och vi behöver
forska mer i den frågan för att komma någonstans.
Vi föreslår
att den skånska distriktskongressen antar motionen och ger i uppdrag till de skånska
riksdagsledamöterna att driva frågan i riksdagen.
att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att regeringen tillsätter en utredning om hur porrens
skadeverkningar ska begränsas för en ökad folkhälsa.
att Socialdemokraterna i Skåne verkar för en moderniserad sex- och samlevnadsundervisning så
att den förebygger sexuella övergrepp och främjar jämställdhet med hjälp av kritiskt och
kunskapsunderbyggt förhållningssätt till porr.
Sabina Månsson Hultgren
Kristianstad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande
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Så länge vi kan minnas har kvinnor mördats på grund av att de är kvinnor. De patriarkala
strukturerna lever och frodas runt omkring hos varje dag. Vi socialdemokrater och S-kvinnor i
synnerhet har alltid arbetat för ett jämställt samhälle där kvinnor ska slippa utsättas för sexism
och kvinnohat. Vi är inte där ännu och fortfarande mördas kvinnor i Sverige varje år på grund av
att de just är kvinnor.
Det är av yttersta vikt att vi tillsammans arbetar på flera plan för att komma till bukt med dessa
problem. Många saker görs redan, många saker har påbörjats men det behövs ytterligare agerande
för att uppnå vårt mål ett jämställt och jämlikt samhälle. Några sådana agerande och steg på
vägen där Socialdemokraterna hade behövt ta tydligare ställning rör att:
- Sexistiska och kvinnohatande motiv ska innebära straffskärpning, om ett motiv för brottet har
varit att kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som hatbrott, vilket
innebär en straffskärpning.
- Mäns dödande av kvinnor ska definieras som femicide när motivet är kvinnohat.
- Pornografi ska klassas som hate speache mot kvinnor.

Vi föreslår
att den skånska distriktskongressen antar motionen och ger i uppdrag till de skånska
riksdagsledamöterna att driva frågan i enlighet med motionens intentioner i riksdagen.

Kristianstads Arbetarekommun
Kristianstad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande

Det ska vara helt otillåtet att avskaffa demokratin i Sverige. Den svenska statens grund är och ska
vara demokratisk. Vi bör därför se över reglerna för utnämningen av Domarnämnden. Den
borde tillsättas av riksdagen. En kvalificerad majoritet i ett utskott bör vara den som utser
nämnden. Den kan sedan ge regeringen möjlighet att besluta utifrån nämndens förslag. Den
borde vara garanterat oberoende av regeringen.
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Vi skulle kunna få en polsk utveckling. Formellt sett är vi inte alls långt ifrån den polska
funktionen. Idag kan regeringen, om den vill, fullständigt befolka Domarnämnden med sitt eget
folk, som i sin tur lägger förslag på domare som sedan utses av regeringen.
Det är regeringen som idag utser Domarnämnden och domarna. Reglerna ligger väldigt nära det
som Polen gör idag. Tidigare tillsattes dessutom alla högre tjänstemän av riksdagen,
generaldirektörer och andra. Det har flyttades över till regeringen. Riksdagen behöll ingen makt
att utöva tillsyn av förfarandet. Om vi får en populistisk regering kan den utse vem som helst
som ska ta hand om vår rättssäkerhet. Riksdagen borde ha behållit någon typ av vetorätt mot
tillsättningar som den anser är olämpliga.
Det är viktigt att domstolar och myndigheter är självständiga. Om en politiker kan blanda sig i
dömandet finns det risk för att dömandet sker utifrån vilken politisk uppfattning man har. I ett
land med socialistisk majoritet kan man förtrycka den borgerliga majoriteten, eller tvärtom, en
högerregering kan ta ifrån alla socialister deras grundläggande rättigheter om man har kontroll
över domstolarna. De kan sätta alla i fängelset om man politiskt tycker att de borde sitta där. Se
på Turkiet eller Ryssland.
I USA är domare politiskt tillsatta och valda utifrån sin kompetens, även om en del är öppet
emot demokrater eller republikaner. Domarna kan sin konstitution och är ganska tuffa med att
tillämpa den. När President Trump införde migrationsbestämmelserna blev de ogiltigförklarade
därför att vissa domare ansåg att de stod i strid med konstitutionen. När hände något sådant i
Sverige?
Den polska konservativa regeringen har fått mycket kritik av EU-kommissionen för sina
förändringar av rättssystemet i landet. Men vilka förändringar har gjorts?
Sänkt pensionsålder för domare i Högsta domstolen. Pensionsåldern för domare har sänkts med
omedelbar verkan från 70 till 65 år. I Sverige har domare samma pensionsregler som statliga
tjänstemän.
Omkring 40 procent av de 82 domarna i Polens Högsta domstol har tvingats i pension på grund
av den nya lagen. De flesta av dem var tillsatta under den förra regeringen. Presidenten kan ge
dispens från pensioneringen om särskilda motiv finns.
Enligt den nya lagen kan domar som beslutats efter 1997 överklagas till Högsta domstolen.
Möjligheter att riva upp gamla domar fanns inte tidigare och anses strida mot rättsstatliga
principer att domar som vunnit laga kraft inte ändras.
En nämnd har inrättats med befogenhet att pröva disciplinärenden mot andra domare. Nämnden
leds av en särskild åklagare som utses av justitieministern. I de flesta länder kan domare skiljas
från sitt ämbete av landets juridiska domarråd.
Rådets femton domare nominerades tidigare av andra domare och har bland annat till uppgift att
föreslå domare till allmänna domstolar.
Enligt den nya lagen ska parlamentet tillsätta de femton domarna i rådet. Det krävs en majoritet
på tre femtedelar i parlamentet för att godkänna utnämningarna.
Justitieministern har fått befogenhet att avskeda och tillsätta domare på lokal och regional nivå,
vilket nu sker på många håll i landet.
I de flesta länder i Europa är det domare och inte politiker som har makt att nominera och
avskeda domare i de allmänna domstolarna. EU-kommissionen anser att den polska lagändringen
om justitieministerns befogenheter strider mot domstolarnas oberoende.
Den nya lagen ger justitieministern även funktion som riksåklagare.
Enligt rättsstatliga principer ska inte politiker kunna styra över dem som har att fatta beslut om
vem som ska åtalas för brott eller gå fri från åtal.
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Alla domare i Konstitutionsdomstolen väljs av parlamentet när deras mandatperioder löpt ut.
Den politiska debatten handlade om att två av fem domare byttes ut i förtid, vilket ansågs
författningsvidrigt av oppositionen och av författningsdomstolen, som valde att pröva frågan. De
nya domarna hindrades från att börja sitt arbete. I dag är majoriteten av de 15 domarna valda av
det sittande parlamentet.

Vi föreslår
att det ska utredas om domarna åter ska utses av Sveriges Riksdag
Stefan A. Johansson
Helsingborg Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande

Att ändra lagstiftningern så att föreningar och företag med tvivelaktig verksamhet får mycket
svårare att starta och bedriva verksamhet. Det är i dagsläget alldeles för enkelt att manipulera
samhällssystemet vilket tar mycket av våra begränsade resusurser i anspråk som skulle kunna
användas till bättre ändamål.
Exempel på områden som baseras på illegal verksamhet är tobak, läsk och ölförpackningar utom
pantsystemet och alkohol. Förutom att verksamheterna strider mot lagstiftningen så skapar det en
osund konkurrenssituation för laglydiga verksamheter och berövar samhället skatteintänkter. Till
detta kan läggas att de i grunden kriminella verksamheterna i många fall även sökt och blivit
beviljade bidrag från stat och kommun.

Vi föreslår
att socialdemokraterna ska arbeta för en skärpt lagstiftning och bättre kontroll för att stävja de
oseriösa och olagliga verksamheterna som utnyttjar vårt gemensamma samhällssystem.
Adolfsbergs Soc.dem. Förening
Helsingborg Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Mikael Andersson
Ordförande
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Våra vägar är livsnödvändiga för ett modernt samhälle, därav måste vi också arbeta för att de ska
vara så säkra som möjligt för alla som färdas på dem som pendlare, yrkestrafik eller fritidsåkare.
Trafiken har ökat och blivit mer komplex, samtidigt som antalet trafikpoliser minskat. Effekten
av detta ser vi även med ett ökat antal dödsolyckor.
Tanken är att alla poliser i yttre tjänst ska kunna hjälpa till i bevakningen av trafiken, men vi kan
inte ta resurser från alla andra delar av polisen för att stärka trafikövervakningen. I början på 1980
hade vi 2000 trafikpoliser i hela Sverige, idag har vi några hundra.
Många erfarna trafikpoliser kommer att pensioneras de kommande åren. Mycket kompetens och
kunskap kommer att gå förlorad på kort tid.
Fler lastbilar rullar på Sveriges vägar. Många utländska åkeriföretag tummar på säkerheten, både
när det gäller prestanda hos fordonen och när det gäller förarnas körtider. Chauffören arbetar
under fruktansvärda förhållanden och följer inte kör- och vilotider, vilket utgör en stor trafikfara.
Utöver att göra faktiska kontroller på vägarna upplevs fler trafikpoliser som en dämpande effekt i
trafiken. Kanske kan den tekniska utvecklingen skapa nya möjligheter åt trafiksäkerhetsarbetet
som bättre fartkameror, alkobommar men även någon form av elektronisk övervakning av
lastbilstrafiken som kommer in i Sverige. Men fortfarande skulle det mänskliga arbetet vara
effektivast.
– Det är dags att uppgradera trafikpolisens status.

Vi föreslår
att Socialdemokraterna arbetar för en öronmärkning av resurser till utbildning för att generera fler
trafikpoliser som kan möta behoven på våra vägar.
att Socialdemokraterna arbetar för att fortsätta utveckla den tekniska övervakningen

Adolfsbergs Soc.dem. Förening
Helsingborg Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Mikael Andersson
Ordförande

Spel och dobbel har förmodligen förekommit i alla tider. Det har innefattat allt från de simplaste
vadslagningar till kortspel och hästspel. Det kan stundtals verka oskyldigt men i bakgrunden finns
stora spelaktörer som vill profitera på spelarna. 1938 grundades Svenska Spels föregångare
”Svenska
penninglotteriet” i syfte att reglera spelandet i landet. Vi har alltid jobbat hårt för att stärka
folkhälsan och i detta ingår ett reglerande av t.ex. spel.
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2017 omsatte de reglerade spelaktörerna i Sverige 17 miljarder kronor. De oreglerade aktörerna
hade året innan uppskattats omsätta 5 miljarder kronor. En enorm summa som är beroende av
ett ökat spelande. För att skapa denna omsättning, och för att kunna öka sina vinster, satsar
spelbolagen enorma summor på spelreklam. Kändisar och idrottsprofiler uppmanar spelare att
satsa på allt från vem som gör första målet i fotbollsmatchen, vilken häst som kommer först, vem
som får det första gula kortet och så vidare. Reklamerna lägger ofta tyngdpunkt på hur snabbt
och lätt det är att logga in och börja spela. Trösklarna framstår som i princip obefintliga då
spelbolagen vill plocka upp så många nya spelare som möjligt. Om dessa spelare dessutom är en
av de 163 800 som har spelproblem så får bolagen ännu större omsättning. Med en konstant
påminnelse om hur lätt det är att vinna kan du enkelt spela bort barnens sparpengar, en hel
månadslön eller skuldsätta dig själv för livet.
i Italien är spelreklam sedan årsskiftet förbjudet i tv och radio och på internet. I Italiens vice
premiärminister har kallat spelberoendet för ”en social nödsituation som måste hanteras
omedelbart.” Vårt systerparti, brittiska Labour, har också sagt att man helt vill förbjuda
spelreklam på tv. Detta då man ser stora problem med spelande bland britter. Det är välkänt
vilket oerhört lidande spelande kan orsaka för människor. Inte bara för de som blir beroende av
spel utan även för dennes familj och vänner. Att sparpengar spelas bort är inte
skrämselpropaganda utan sann verklighet för många spelmissbrukare. Vår folkhälsa försämras i
takt med att bolagen pumpar ut sin reklam i jakt på nya spelare.
Lagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2019 med exempelvis omsorgsplikt och krav på
måttfullhet vid marknadsföring av spel är visserligen bra. Frågan är dock om detta är tillräckligt.
Vi tror att det behövs kraftigare tag för att komma tillrätta med det elände som spelmissbruk är
för många i Sverige. Vi behöver tv, radio och internet fritt från de profiterande spelbolagens
reklamer.

Vi föreslår
att Socialdemokraterna ska verka för att all spelreklam i tv, radio och på internet förbjuds.
att motionen skickas till den skånska socialdemokratiska riksdagsgruppen.
att motionen skickas till den socialdemokratiska partikongressen år 2021.

Terese Grahn och Adrian Magnusson
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande
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Högsta förvaltningsdomstolen tillät den 17 december Vellinge
kommun att i lokala ordningsföreskrifter inta förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i
särskilt angivna områden. Domstolen har emellertid fattat ett felaktigt beslut. Det är nämligen
oförenligt med Regeringsformens bestämmelser om yttrandefrihet och om diskriminering (RF 2
kap §§ 1 1. ,12 och 20 - 25). Yttrandefrihet är dessutom garanterad enligt europeiska
konventionen om Mänskliga Rättigheter. Nu går domstolens beslut inte att överklaga men alla
påföljder av den lokala bestämmelse, såsom när polis eller ordningsvakt avvisar tiggare, tiggare
bötfälls eller om kommuninvånare känner sin yttrandefrihet kränkt av bestämmelsen går det att få
rättsprövning av bestämmelsen.
Avgörandet strider mot vår egen grundlag när det gäller diskriminering och yttrandefrihet och
luktar återupplivande av den sedan 1985 upphävda lösdriverilagstiftningen. Tiggarens åtgärder
kan beskrivas så att hen placerar sig på ett ställe där mycket folk passerar med en insamlingsmugg
framför sig, ofta klädd på ett sätt som visar att vederbörande är mindre bemedlad och beskriver
på ett mindre plakat sin familj och andra omständigheter. Vad tiggaren gör är alltså att skildra sin
fattigdom och nöd i syfte att få människor att i solidaritet skänka en slant. Passiv insamling sker
också exempelvis genom kyrkokollekt, Frälsningsarméns kokande julgrytor eller bössinsamling
för humanitära ändamål. Den enda skillnaden är synbarligen att tiggaren är rom och fattig. Men
att inte tillåta romer och fattiga EU-besökare i gatubilden är diskriminering och strider alltså mot
diskrimineringsförbudet i grundlagen, vilket också gäller till förmån för utlänningar.
Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller
någon typ av bestraffning. Med hänsyn till hur tiggeri beskrevs ovan så måste det ingå i
grundlagsfäst yttrandefrihet att demonstrera sin egen eller andras fattigdom och behov av hjälp.
Riksdagen – men inte Högsta förvaltningsdomstolen – kan i särskild lag inskränka i
yttrandefriheten. Sådana begränsningar får göras endast för att tillgodose ändamål som är
godtagbara i ett demokratiskt samhälle och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot
mot den fria åsiktsbildningen.

Vi föreslår
att distriktskongressen uppmanar alla socialdemokrater i regionen, partistyrelsen och
riksdagsgruppen att motsätta sig och motarbeta införande av tiggeriförbud lokalt, regionalt eller i
riket.
Bo Widegren
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande
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I Sverige såväl som i flera andra länder finns en lång tradition av att på olika sätt särbehandla
unga lagöverträdare. Denna princip bygger bland annat på erfarenheten att straffrättsliga
ingripande av unga måste anpassas utifrån den unges brist på mognad gällande ansvar- och
konsekvenstänkande samt utifrån ungas ökade känslighet för straff.
Ungdomsbrottsligheten i Sverige minskar och har gjort så de senaste åren vilket är en mycket
positiv utveckling. För det stora flertalet unga som döms för brott så är den kriminella handlingen
antingen en engångsföreteelse eller en kortare episod av brottslighet där den unge sedan återgår
till att leva ett icke-kriminellt liv. En avskaffad straffrabatt för unga 18-20-åringar innefattar inte
endast de unga som begår grova brott eller är aktiva i kriminella nätverk utan för alla unga
lagöverträdare, även de som döms för mindre brott. Empirisk forskning visar att långa påföljder
inte minskar ungas benägenhet att återfalla i brott men däremot ökar deras svårigheter att
återanpassas till en icke-kriminell livsbana.
För att säkerhetsställa att en avskaffad straffrabatt för unga inte leder till en felaktig utveckling
krävs det förebyggande insatser som syftar till att förhindra att unga dras in i kriminalitet samt att
rekryteringen till kriminella nätverk inte sjunker ytterligare ner i åldrarna. Det krävs en översyn av
de påföljder som gäller för unga för att säkerhetsställa att påföljden i sig inte cementerar en
kriminell livsstil. Det krävs en välfungerande utslussverksamhet där sociala- och
arbetsmarknadspolitiska insatser spelar en stor roll likväl som kriminalvårdens program och
insatser.
Om inte avskaffandet av straffrabatten för unga lagöverträdare 18-20 år går hand i hand med
ovanstående insatser riskerar ett avskaffande att leda till kontraproduktiva konsekvenser.
En avskaffad straffrabatt kommer att kräva en omfördelning eller utökning av resurser inom flera
områden. Om man bara fördelar resurser till det ena kommer det andra med största sannolikhet
att fallera.

Vi föreslår
att socialdemokraterna verkar för att avskaffandet av straffrabatten för unga lagöverträdare
mellan 18-20 år sker i samexistens med förebyggande insatser.
att socialdemokraterna verkar för att en översyn av anpassade påföljder för unga lagöverträdare
mellan 18-20 år sker i samband med avskaffande av straffrabatten.
att socialdemokraterna verkar för att ett avskaffande av straffrabatten för unga lagöverträdare
mellan 18-20 år sker i samexistens med resursfördelning till utslussverksamhet inom såväl
kriminalvård som sociala- och arbetsmarknadspolitiska insatser.
att distriktskongressen antar motionen som sin egen och översänder den till partiets
riksdagsgrupp.
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Margita Malmros
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Barn i fokus
När våld och övergrepp sker inom familjen läggs ofta polisutredningar ner på grund av att det är
svårt att lägga fram bevis.
Detta ger till resultat att barnet tvingas att ha sin förövare till fortsatt vårdnadshavare.
Den anta föräldern skyddar naturligtvis sitt barn från umgänge med förövaren och riskerar att
förlora vårdnaden helt.
Vid vårdnadssabotage kan man förlora vårdnaden om barnet varvid barnet placeras hos den
olämpliga föräldern.
Barnen behöver förstås och lyssnas på. Deras egen röst är viktig för en trygg och säker framtid.
I många andra länder finns det Barndomstol men saknas i Sverige

Vi föreslår
att det inrättas en Barndomstol
att se över utbildningar för socionomer med specialkompetens för barns bästa
att Skånes Partikongress bifaller denna och översänder den till den skånska Riksdagsgruppen

Birgitta Öhman
Simrishamn Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Karl-Erik Olsson
Ordförande

Nazisterna sprider sin ideologi snabbt och organiserar och registrerar sig för att kunna bli valbara
i vårt demokratiska land. Detta är ett stort problem mot Sverige, Europa och världen. Stoppar vi
inte detta i tid så är risken stor att de mörka krafterna inom rasistiska och nazistiska
organisationer avskaffar demokratin.
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Vi föreslår
att regeringen får i uppdrag att utreda möjligheten att lagstadga om följande områden utan att för
den skull störa grundlagen:
att förbjuda all slags nazistiska symboler
att förbjuda att nazistiska och rasistiska partier får vara valbara till riksdag, landsting och
kommunval
att förbjuda köp av nazistiskt material både i handel och via internet
att all organiserad nazism och nazistiska demonstrationer förbjuds
att utöka straffskalan till att omfatta mer än bara hatbrott
Ulrika Persson
Simrishamn Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Karl-Erik Olsson
Ordförande

Vi lever i ett samhälle där nazismen återigen växer fram, detta 30-tals syndrom tycks ha hittat ny
skepnad. Enligt lag får du lov att vara nazist, men du har inga stora rättigheter att yttra dina
nazistiska åsikter.
Nazismens mål är att sprida skräck genom våld och förföljelse, som Olof Palme sa:
- "För våldet är demokratins motsats. Det är tron att man genom övergrep ska påtvinga andra
människor sin övertygelse. Göra det för egen vinnings skull. Tillfoga andra människor lidande.
[...] Till sist vet vi ju att våldet kan triumfera på kort sikt. Men på lång sikt är dess situation
hopplös."
Hur ska vi kunna leva i ett fritt demokratiskt samhälle där grupper vill sabotera vår vackra
demokrati? Den demokratin vi socialdemokrater byggde upp under tidigt 1900-tal.
SÄPO yttrade sig om att NMR har potentialen, viljan och möjligheten att begå terroristattentat
och terroristbrott i Sverige. Vi minns alla tragedin på Drottninggatan i Stockholm 2017. Tänk om
detta inträffar igen? Jag skulle vilja ge nazisterna ett motstånd som gör att de inte vinner, är du
med?

Vi föreslår
att se över möjligheten att terroriststämpla NMR
att förbjuda nazistiska grupper
att förbjuda facistiska grupper
att förbjuda grupper som öppet är emot demokrati
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Viktor M.I. Rosberg
Staffanstorp Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Rikard Larsson
Ordförande

Den 13 april 2018 fanns det ett inslag på Sydnytt, som beskrev hur enskilda medborgare hindrade
räddningstjänsten i Torekov (Båstads kommun) från att köra ut med sina fordon vid utryckning
på grund av parkering av personbilar framför portarna. Det kan inte vara främmande för någon
att varje sekund är viktig vid utryckning.
Det finns även enskilda medborgare som vid våra stränder parkerar sina personbilar på sådant
sätt att vägen spärras för utryckningspersonal och vi ser därtill att personer står vid bryggor och
hindrar nödvändiga och livsviktiga insatser vid olika former av tillbud. Det händer att människor
hellre väljer att med sina mobiler filma svåra situationer än att släppa fram räddningstjänsten.
Det är vidare mycket allvarligt att poliser och polisbilar utsätts för stenkastning och andra attacker
vid sina utryckningar.
Samhället måste sätta ned foten och visa att detta är helt oacceptabelt!
Det kan finnas olika vägar att förhindra och beivra detta, men jag menar att de som medvetet
hindrar blåljuspersonal ska betala kostnaden för den aktuella utryckningen.

Vi föreslår
att personer som medvetet hindrar blåljuspersonal vid insatser i samband med utryckning ska
betala kostnaden för utryckningen
Viktor M.I. Rosberg
Staffanstorp Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Rikard Larsson
Ordförande
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● Vi lever i en tid där nazismen börjar växa fram allt mer. Där 30-talet upprepar sig alltmer
genom att vi ser fler ungdomar som utåt säger att man ska rösta på det nazistiska Nordiska
Motståndsrörelsen (NMR). Och som vilt går på deras lögner, inte minst deras förnekande av
förintelsen.
NMR är en terroristorganisation, deras mål är att sprida skräck. Att vi inte ska få ha en fri talan
och få säga ifrån när det behövs. Detta kan vi socialdemokrater inte acceptera!
Om en människa är ute på stan med en sköld i hand, vilka signaler skickar detta?
Vi ser konsekvenserna när vi ger NMR för stort spelrum, inte minst i Göteborg där en polisman
bröt sin arm. Där NMR kan försvara sig emot polisen med hjälp av sina sköldar, polisen kan inte
gripa de misstänkta gärningsmän som begår ett brott.
Den svenska demokratin uppkom successivt när Socialdemokraterna bildades 1889. Jag skulle
föreslå att man såg över möjligheten att förbjuda användandet av att bära sköldar utan tillstånd
civilt.
Man ska inte ha möjlighet att trotsa en polismans order, man ska inte ges möjlighet att göra
motstånd mot ordningsmakten!

Vi föreslår
att förbjuda bärandet av sköldar vid demonstrationer
Viktor M.I. Rosberg
Staffanstorp Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Rikard Larsson
Ordförande
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Det bor cirka 1,3 miljoner invånare i Skåne. Skåne har 33 kommuner vi har en yta på 11 027 km2.
Vi har 4 stora städer med universitet och högskolor där utbildning och forskning bedrivs. Skåne
ligger nära Köpenhamn och dess flygplats där tusentals skånska resenärer passerar dagligen.
Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden, 76 procent av alla län även när gränspendlare till
Danmark medräknas. Rikets sysselsättning totalt är 79 procent. Syssel-sättningsgraden varierar
kraftigt mellan Skåne fyra delregioner. Lägst sysselsättningsgrad har sydvästra Skåne med 74,8
procent, medan sydöstra Skåne ligger högst med 80,5 procent.
Årligen åker cirka 2 miljoner skåningar med Skånetrafiken.
Det är alltså många som använder och är beroende av kollektivtrafiken, men det kan bli många
fler ifall sänks till nivåer som gör att det även blir ekonomisk lönsamt att välja kollektivtrafiken.
Från min hemby, Arkelstorp kostar en resa på 2 mil till närmsta staden Kristianstad numera 50 kr
för enkel tur. Det är bara några få år sedan man kunde resa härifrån med jojo-kortet för 17:60 kr
och de chockhöjningar som skett gör att det blir billigare för de allra flesta att välja bilen, även
om man är endast en person som ska till stan. Är man flera som ska resa blir det alldeles för dyrt
att ta bussen. För många, framför allt ungdomar och äldre, finns det inget annat alternativ. Detta
är också ett stort hinder för de företagare i området som söker arbetskraft.
Att göra kollektivtrafiken billigare är dessutom både en klimatinvestering och en
jämlikhetssatsning!

Vi föreslår
att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken
att Kristianstads arbetarkommun bifaller motionen och skickar motionen som sin egen
att den skånska distriktskongressen bifaller motionen i sin helhet.

Kristianstads Arbetarekommun
Kristianstad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande

Det är väldigt många människor som åker i kollektivtrafik!
En större del är barn och ungdomar, men även äldre.
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Enligt Sydsvenskans uppgifter så har kollektivtrafiken ökat med 2%. Jämfört med förra året är
det en ökning med 26-28%. Trenden har ökat och det blir fler och fler som åker kollektivt. Men
det handlar inte bara om att fler åker mer kollektivt utan det handlar också om vår miljö och vårt
klimat.
Desto fler som åker kollektivt desto mer spara vi på miljön och klimatet, vilket är väldigt viktigt
om vi värnar om framtiden. Skåne är ett gott exempel på att man både kan åka kollektivt och
satsa på miljö och klimat. Skånetrafiken har både utvecklat miljövänliga stadsbussar och
miljövänliga regionbussar vilket är mycket bra!
Varför behöver vi gratis kollektivtrafik?
Därför att det är många barn och ungdomar men även äldre som åker kollektivt, Så innebär det
att man som barn och ungdomar och äldre inte har lika bra ekonomiska förutsättningar som
andra målgrupper i samhället !
Vi socialdemokrater vill ha ett jämlikt samhälle, därmed borde all kollektivtrafik vara gratis för
alla. Ungdomar som åker farm och tillbaka till skolan , fritidsaktiviteter osv. Äldresom åker fram
och tillbaka till vårdcentralen för att ta det viktiga blodprovet eller att hälsa på en god vän.
Det skapar även fler jobb med gratis kollektivtrafik och då bör det bli fler som väljer det
alternativet samt att det blir fler och fler som pendlar till sina jobb!
Därmed blir det naturligt att öppna fler busslinjer och fler avgångstider på vissa sträckor.

Vi föreslår
att Socialdemokraterna i Skåne verkar för gratis kollektivtrafik för alla.
att Socialdemokraterna i Skåne verkar för fortsatt miljö och klimatarbete inom kollektivtrafiken.

Tony Nilsson
Kristianstad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Dan Berger
Ordförande

Räcken är det vanligaste krockvåldet i singelolyckor med dödlig utgång på motorcykel. Det gör
att motorcyklister är kraftigt överrepresenterade i räckesolyckor och särskilt utsatta.
Minst 74 motorcyklister har dött i Sverige i räckesolyckor under tiden 2000-2017. Här handlar det
om alla typer av väg- och broräcken. Under tiden 2000-2017 har dessutom 136 skadats allvarligt,
58 måttligt och 223 skadats lindrigt i kollisioner med räcken(källa Trafikverket). Räcken är det
vanligaste krockvåldet i singelolyckor med dödlig utgång vilket tydligt visar behovet av att säkra
räcken även för dem som färdas på motorcykel.
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Alla studier i Sverige och andra länder visar att det är de oskyddade stolparna som innebär den
största skaderisken för en motorcyklist. W-balk har dock en fördel jämfört med vajerräcket; sitter
motorcyklisten upp vid kollisionen går det att glida längs balken vilket inte fungerar med en vajer.
Omkring hälften av de motorcyklister som dödas i räckesolyckor sitter på motorcykeln och
hälften glider in. Risken för allvarliga skador och dödlig utgång ökar om man glider in i räcket
och stolparna.
Efter Nollvisionen innebar det att mängder av vägar utrustades med mitträcken. Då det gäller
sidoräcken bör inte räcken sättas upp om räcket i sig är farligare än det som räcket ska skydda
trafikanterna för. Förlåtande sidoområden är alltid att föredra för en motorcyklist. Tyvärr säger
svenska regelverk att räcken ska användas, främst av kostnadsskäl, och särskilt på platser där
risken är störst för en MC-olycka, nämligen i ytterkurvor. I slutet av juni ändrades regler i VGU
rörande nybyggnad av väg vilket innebär att slätare räcken ska sättas upp på vissa vägar och
räcken med MPS, Motorcycle Protection System, ska monteras på avfartsramper och i vissa snäva
kurvor.
- 2015 avslutades ett treårigt utvärdering av räcken med MPS. Resultatet visar att det inte är några
problem för varken sommar- eller vinterunderhåll då MPS installerats på räcken. Tyvärr har inte
en meter MPS monterats under 2015-2017. Trafikverkets utvärdering.
- I januari 2012 enades CEN om en teknisk specifikation för underglidningsskydd på räcken.
Tyvärr blev det inte en standard - därför får varje land besluta om man vill följa specifikationen
eller inte. Arbetet med att ta fram standarden har helt avstannat.
- Vägsäkerhetslagen och Transportstyrelsens föreskrifter om vägsäkerhet kräver räcken som tar
hänsyn till motorcyklister på TEN-T vägnätet. Detta har hittills inte skett.

Vi föreslår
att Socialdemokraterna arbetar för en ökad vägsäkerhet för motorcyklister genom att se till att
arbetet med att sätta upp underglidningsskydd på avfartsramper och i vissa snäva kurvor ska
utföras.
Adolfsbergs Soc.dem. förening
Helsingborg Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Mikael Andersson
Ordförande

Kollektivtrafiken är en dörröppnare för många äldre som tack vare den kan resa och träffa släkt
och vänner. Även sjukbesök görs enkelt via kollektivtrafik. Flera skånska kommuner har infört
olika rabatter till äldre, nu senast i Malmö så har alla 70+ fått gratis lokal kollektivtrafik.
Denna fråga är dock viktig för hela Skåne och det vore mer jämlikt om vi drev en likartad
kollektivtrafik för äldre gemensamt i hela Skåne.
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Vi föreslår
tt vi socialdemokrater verkar för att successivt inrätta gratis kollektivtrafik för alla 70+ i hela
Skåne eller inför en annan liknande reform.
att Skånes partidistrikts kongress tar motionen som sin egen och skickar den vidare till den
socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen som sedan får försöka agera efter motionens
andemening.

Mathias Persson
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Den omfattande lastbilstrafiken bidrar till en försämrad miljö i allmänhet, men i synnerhet till en
ökning av de redan i dag allt för stora klimatutsläppen. Det har i åtskilliga år talats om behovet av
ökade godstransporter på järnväg. Men trots detta så transporteras allt mer på lastbil.
Trots att allt fler inser att vi måste göra kraftfulla insatser för att minska koldioxidutsläppen,
fortsätter vi att missgynna järnvägstrafiken. Dessa borde tvärtom ökas för arr åstadkomma en
konkurrenskraftigare järnväg. Vid årsskiftet läggs Sveriges enda järnvägstrafik med Polen ner, när
trafiken mellan Ystad-Swinoujscie försvinner. Inte på grund av det saknas frakter, utan för att
nödvändiga investeringar i järnvägstrafiken inte anses lönsamma. Stora företag som IKEA skickar
idag ca 100 järnvägsvagnar i veckan över Ystad, dessa riskerar nu att ersättas med lastbilar. En för
miljön mycket sämre lösning.
I det Skåneprogram som distriktskongressen antog våren 2018 finns en punkt om att
”Mer godstransporter ska flyttas över från väg till järnväg och sjöfart”
Om vi ska kunna uppnå det målet måste det följas upp med konkreta insatser av olika slag.
Såsom kraftfulla och snara investeringar i infrastrukturen, en teknisk harmonisering med
grannländerna för den utrikes godstrafiken, förbättrade lok och vagnar m m.
Att vända utvecklingen under det närmaste decenniet är av avgörande betydelse när det gäller
möjligheterna att begränsa klimatförändringarna. Därför behövs det krafttag, de närmaste åren.
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Vi föreslår
att investeringarna som möjliggör betydligt ökad godstrafik på järnväg intensifieras
att investeringarna finansieras med lån om så är nödvändigt för att kunna genomföra dessa i
närtid
att en ökad harmonisering med grannländerna för den utrikes godstrafiken
att motionen skickas till partistyrelsen, den socialdemokratiska riksdagsgruppen och S-gruppen i
Regionfullmäktige

Gunnar Jönsson, Inger Ponsler, Per Olsson, Tord Persson, Mats Nilsson, Kerstin Vikner och
Ola Christiansson
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Den som på grund av sitt medicinska tillstånf inte kan åka buss eller tåg kan få göra sjukresor
med Skånetrafikens bilar, specialfordon eller antliade taxifordon istället. För sådan resa krävs
intyg om det medicinska tillstånd, som skrivs under av legitimerad vårdpersonal. Resan går från
dörr till dörr och man får vara beredd på att resa tillsammans med andra passagerare. Därför
uppmanas att göra beställningen i så god tid som möjligt genom Skånetrafikens
beställningscentral, som drivs i Regionens regi. Särskilt regelverk finns för sjukresor.
Trots att resultaten vad gäller väntetider och nöjdhet kan se bra ut finns förbättringsmöjligheter.
Vi har under lång tid, nåtts av upprepande klagomå, vid broschyrsutdelningar och möten, om
försummelser vid anlitande av främst taxifordon, bl.a. gällande punktligheten vid upphämtning
och långa resor pga upphämtning eller avlämning av andra passagerare, som bokats in på
fordonet. Så kan det inte vara, då det gäller personer som är sjuka och äldre.

Vi föreslår
att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att sanktionerna i Skånetrafikens avtal beträffande
fordonstransporter blir mer kraftfulla mot och kännbara vid försummelse för dem som fått
uppdrag att tillhandahålla fordonstransporter för sjukresor.
att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att de som anlitar fordon i Skånetrafikens
sjukreseverksamhet för en viss transportsträckainte ska ha längre transporttid än vad den
genomsnittliga tiden är för kollektivtrafiken på sträckan.
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Arbetarekommunens pensionärsutskott / Margoth Wahlström
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Det finns bälten på regionbussar, men inte på stadsbussar.
Borde det inte vara lika viktigt?
Blir en buss stoppad av polisen och passagerarna inte använder bälte blir de bötfällda, men om
det finns passagerare under 15 år som inte använder bälte bötfälls chauffören.
Det är lag att alltid använda bälte i bil oavsett var och när du kör. Att det inte finns bälte i
stadsbussar som kör inom tätort kan jämföras med att du inte behöver använda bälte när du kör
bil inom tätort. Om en stadsbuss krockar är det inget som tar emot
och du kan ramla av sittplatsen och skada dig.
Jag anser att det här är en viktig politisk fråga som vi socialdemokrater i Trelleborg ska engagera
oss i.

Vi föreslår
att Socialdemokraterna i Trelleborg gör frågan om säkerhetsbälten på stadsbussarna till sin egen
och ger kommunalt förtroendevalda i uppdrag att driva kravet i de kommunala instanser som
berörs.
att motionen skickad vidare till den socialdemokratiska regiongruppen,
Felicia Nordstrandh
Trelleborg Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande
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I mitten av 1990-talet tog Göran Persson initiativ till ”det gröna folkhemmet”. Han ville att
Sverige skulle bli det första ekologiskt uthålliga samhället. Att socialdemokratin inom en
generation skulle lämna över ett samhälle till barn och barnbarn där de stora miljöproblemen var
lösta.
Hur har det gått med det gröna folkhemmet? Idag är klimatfrågorna än mer i fokus och enligt
FNs klimatpanel är läget nu allvarligt om vi ska uppnå Parisavtalets mål och hindra
uppvärmningen av planeten med de mycket negativa konsekvenserna detta medför.
I valrörelsen pekade S ut bl a följande klimatåtgärder:
• Skärpning av åtgärderna i Parisavtalet
• Fortsätt klimatinvesteringsprogrammet KLIV
• Minska utsläppen från flyget
• Införa styrmedel för mer biogas
• Mål för att minska matsvinnet
• Kraftigt öka de lokala klimatinvesteringarna
• Förverkliga den största tågsatsningen i modern tid
• Satsa på hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi
Men efter larmsignalerna från FNs klimatpanel, räcker inte dessa åtgärder. Mer behövs både på
det politiska området men också av oss individer, bl a oss partimedlemmar. Vi måste i högre grad
utgöra föredömen och leva som vi lär. Vad kan det innebära? Jo, t ex följande:
• Transporterna: åk mer kollektivt, cykla mer, flyg mindre (t ex på längre semesterresor)
• Maten: ät mer vegetariskt och mindre kött
• Bostaden: minska på energianvändningen – bo mindre och energisnålt
• Butiken: handla mindre, handla second hand, reparera i stället för att köpa nytt, minska
matsvinnet
Ska vi som partimedlemmar utgöra föredömen i det ”gröna folkhemmet” måste vi få ökad
kunskap och ett ökat engagemang om klimatfrågorna.

Vi föreslår
att i samarbete med ABF erbjuda partimedlemmar och intresserade kunskap kring hur vi kan leva
mer klimatsmart, t. ex utifrån Naturskyddsföreningens material och ABF- materialet AgeraMera –
tillsammans gör i en annan värld möjlig.
Kristianstads Arbetarekommun
Kristianstad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande
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Vi har nåtts med alarmerande rapporter, om att vi måste vara tre gånger så ambitiösa på att lösa
klimatproblemet, om vi skall nå målen i Parisavtalet. Nationell har vi mål som stöttar det arbetet,
Att transportsektorns utsläpp skall sjunka med 70 % till år 2030, jämfört med 2010. Vi har en lag
om klimatet som också stöttar detta arbete. Transportsektorn är den svåraste sektorn att ställa
om. 80 % av oljan vi importerar till Sverige går till transportsektorn. Sektorn står också för en
tredjedel av Sveriges utsläpp. Därför är det så oerhört viktigt att vi sätter ambitiösa medel för att
minska transporternas utsläpp. Vi behöver transportera på oss, men det finns hållbara sätt, och
Socialdemokratin behöver arbeta för dem.
Mycket sker, men vi behöver fortsätta med att utveckla kollektivtrafiken, utveckla möjligheten
och friheten att gå, cykla och åka kollektivtrafik på ett smidigt sätt. Potentialen är enorm. 30 % av
Skånes befolkning bor inom en 15 minuters cykelresa från sitt arbete. (Källa: Mobilitetsplan för
Skåne https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/mobilitetsplan_low.pdf)
Lastbilstrafiken bidrar också till mycket av våra utsläpp. 80 % av lastbilstransporterna som
kommer till Skåne har slutdestination utanför Skåne. Lastbilarna till stor del orsakar trängseln och
problemen på E6:an. Vad som behöver göras är att utveckla metoder för att få över
lastbilstransporter till sjöfart och järnväg.
Vi behöver också arbeta mellan sektorer, dvs, avfallens utsläpp kan minskas tack vare att den
används som resurs, bränsle i regionbussarna. Processerna kring biogasproduktionen har byggts
upp under lång tid och är en stolthet i Skåne samt det finns enorm potential kvar att utnyttja.
Biogas bör premieras i regiontrafiken. Ett bränsle som är otroligt hållbart och tas fram ur resurser
från vårt dagliga leverne.

Vi föreslår
att Intermodala transporterna utvecklas, så högre andel av lastbilstransporterna kan köras på
sjöfart och järnväg
att kollektivtrafiken vidareutvecklas i hela Skåne, så att vi fortsätter att knyta ihop Skåne
att säkra och smidiga gång- och cykelbanor vidareutvecklas och blir fler i hela Skåne
att Biogas som bränsle premieras för regionaltrafikens bussar
att Trafikverkets fyrstegsprincip är normen och alltid följs när man behöver se över bilvägarna i
Skåne
att Socialdemokraterna i Skåne arbetar för att vi ska nå transportmålen även i Skåne.

Terez Palffy
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande
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Motiv: Övergödning, döda havsbottnar, försämrat fiskebestånd och algblomning är exempel på
att Östersjön är i behov av flerfaldiga insatser för att tillfriskna. Idag har vi en bottendöd i
Östersjön som motsvarar ytan av två Danmark. Olika insatser kommer att behövas för att
stimulera ett tillfrisknande. Vi tar upp två.
Utan bottentrålning och bottenskrapning skulle havets förmåga att återhämta sig öka, eftersom
det skulle finnas intakta bottenekosystem som försåg fiskar och deras yngel med mat, skydd och
stabilitet. Skadeeffekterna skulle minska betydligt; inte bara på de fiskarter som man fiskar efter,
utan på de flesta djur som lever i havet. Med mer biomassa på bottnarna skulle produktionen av
flertalet fiskarter öka. I Östersjön skulle sannolikt de miljögifter som vi genom åren släppt ut i
våra kustvatten med tiden begravas i sediment istället för att återföras in i kretsloppet av
bottentrålningens omrörning.
Ålgräsängarna är en annan viktig faktor för en friskare östersjö. De fyller flera viktiga
ekosystemfunktioner:
• Viktigt uppväxthabitat för många kommersiella fiskar
• Tar upp och lagrar kol – motverkar klimatförändringar – minst 15 000 kg kol per hektar
• Tar upp och lagrar kväve och fosfor – motverkar övergödning – minst 800 kg kväve per hektar
• Motverkar stranderosion och höjer vattenkvalitén – ökar siktdjupet med mer än 1 m.
Ytterligare insatser utöver dessa två redovisade är nödvändiga men vi som undertecknar
motionen menar att någonstans behöver vi börja. Bottentrålning och bottenskrapning är idag ett
av de största hoten mot haven och fiskebestånden och är ett storskaligt destruktivt fiske och
behöver därför ha hög prioritet vad gäller förändring. Värnandet om ålgräsängarna är likaså
viktiga för ett tillfrisknande.

Vi föreslår
att bottentrålning och bottenskrapning i Östersjön stoppas.
att insatser görs för att skydda återstående bestånd av ålgräs för att inte stranderosionen ska tillta
att kompensationsrestaurering av ålgräs genomförs för att begränsa stranderosionen och bidra till
ett bättre klimat och stärka uppväxthabitaten för fiskbestånden.

Riccard Axtelius, Kenny Fransson och Kurt Westlund
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande
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Motiv: Spökgarn är tappade fiskeredskap, nät, garn och trål som ligger på havsbotten. De fastnar
i sådant som sticker upp som stenar eller vrak. Där ligger de och fiskar år efter år, särskilt på
vraken där de ligger utspända och bibehåller sin fiskande förmåga. Spökgarn är ett problem i flera
avseenden. De utgör en plågsam död för djur som fastnar, fisk, sjöfågel, säl och tumlare. De
sprider mikroplaster när näten slits, mikroplaster som går uppåt i näringskedjan. Näten har också
blyvikter. Spökgarn fäster ofta på vrak som utgör ”barnkammare” för bl.a. torsk. Vraken är
kulturskatter som påverkas negativt av spökgarnen. Det bedöms att det finns hundra tusen vrak i
Östersjön och på varje vrak kan det finnas 100 meter spökgarn.
Vi föreslår
att ett samarbete mellan de Skånska Östersjökommunerna initieras av Region Skåne, i syfte att
skynda på arbetet med att rensa havet från spökgarn.
att staten tillsätter resurser för rensning av spökgarn i Östersjön via landsting, Länsstyrelsen,
Havs och Vatten myndigheten, Jordbruksverkets Havs- och fiskeprogram samt Havs- och
fiskerifonden, för att rensa bort spökgarn.
att staten initierar ett samarbete mellan alla Östersjökommunerna samt EU i syfte att skynda på
arbetet med att rensa havet från spökgarn i hela Östersjön..
att metoder utvecklas för att minimera att nya spökgarn tillförs i Östersjön.
att bifalla motionen i sin helhet och skicka den vidare till partikongressen
Riccard Axtelius, Kenny Fransson och Kurt Westlund
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
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.
Kärnvapenhotet ökade dock i år genom USA:s avhopp från INF-avtalet om medeldistansrobotar.
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 ratificera förbudet mot kärnvapen går det väldigt långsamt. Frågan
utreds och utredningen ska publiceras i början av 2019. USA trycker på för att Sverige inte ska
ratificera. Oklarheterna kring det parlamentariska läget gör ratificeringen än svårare.
Nobels fredspris delades den 10 december 2017 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.

Vi föreslår
tt distriktskongressen beslutar som sin mening att Sveriges Riksdag ska ratificera FNs
kärnvapenförbud från 2017 och meddelar partiet detta.
Kristianstads Arbetarekommun
Kristianstad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande
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FN:s generalförsamling antog i juli 2017 en internationell konvention om förbud mot kärnvapen.
Sverige var en de FN-medlemmar som var aktiva att förhandla fram konventionen. Den har
hittills undertecknats av 69 stater och ratificerats av 19 länder, Den träder i kraft när den
ratificerats av 50 stater. Regeringen sköt avgörandet på framtiden genom att tillsätta en utredning
om konsekvenserna av underskrift. Detta sedan både NATO och USA utövat påtryckningar mot
underskrift. Den 18 januari har utredningen lagts fram och har gått ut på remiss
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/01/forbudsutredningen-pressmeddelande/. Utredningen utmynnar i att avråda underskrift på grunder liknande de som
framförts av Nato och USA
Både Thailand och Filipinerna som har långtgående
försvarssamarbete med USA har emellertid undertecknat konventionen och det s.k.
värdlandsavtalet kan lätteligen förses med en anteckning om att kärnvapenförbudet måste iakttas
när Natoenheter beträder svensk mark (detta är f.ö. redan garanterat genom formuleringar i
avtalet).
Fler än 4 av 5 svenskar vill också att Sverige undertecknar avtalet. Socialdemokraternas
sidoorganisationer SSU, S-kvinnor, Socialdemokrater för tro och solidaritet, HBTsocialdemokrater och Olof Palmes Internationella Center och Unga Örnar kräver gemensamt att
Sverige undertecknar förbudet.
Det skulle vara synnerligen märkligt om Sverige inte undertecknade konventionen. Eftersom
Sverige varit en av initiativtagarna till konventionen skulle det vara ett bakslag för trovärdigheten
av vår utrikespolitik, vilket i sin tur skulle undergräva vår ställning som fredsnation särskilt i
Säkerhetsrådet. Skånedistriktet bör ansluta sig och stödja Margot Wallströms fredsarbete genom
att kräva underskrift.

Vi föreslår
att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet att Sverige
undertecknar FN:s konvention om kärnvapenförbud
Bo Widegren
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som
Roger Jönsson
Ordförande
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Den försvarspolitik som partiet för närvarande bedriver med utbyggnad av försvaret, omfattande
investeringar i försvarsmaterial och närmande till NATO är destruktiv och i grunden falsk.
Destruktiv då rustning är en förberedelse för krig och faktiskt ökar krigsrisken. I grunden falsk då
den motiverats av att Putin skulle ha onda avsikter mot Sverige. Denna inriktning bygger också
upp det försvarsindustriella komplexet, som gett Sverige omfattande badwill såsom fredsnation
och för komplexets upprepade inblandning i omfattande skumraskaffärer. Istället bör partiet
genomföra en omfattande medlemsdiskussion hur försvaret skall modernisera till dels en mindre
insatsstyrka mot terrorister och utbyggt cyberförsvar dels ock en freds- och katastrofstyrka.
Dessutom bör diskussionen omfatta lämpliga industriomvandlingar för att bevara den stora
industriella kapaciteten och tekniska kunnandet som bör inriktas på civil produktion, särskilt
klimatinnovationer. Detta är en gigantisk omställning och en utmaning för partiet som därmed i
enlighet med sin historia skulle bidra till en säkrad världsfred.
Vi föreslår
att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet att partiet
inleder en diskussion om omläggning av försvarspolitiken till en fredspolitik.
Bo Widegren
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Roger Jönsson
Ordförande

Begreppet mänsklig säkerhet myntades 1994 av FN:s utvecklingsprogram UNDP,
United Nations Development Programme, och handlar om att utgå från det breda spektrum av
frågor som är avgörande för människors trygghet och säkerhet. 2017 antog Sverige en nationell
strategi som bland annat slår fast att säkerhet handlar om betydligt mer än att rusta mot
eventuella militära angrepp. Strategin tar upp områden som hälsa, tillgång till dricksvatten och
livsmedel, upprätthållande av grundläggande värden som demokrati, rättsstat, mänskliga fri- och
rättigheter, samt klimatförändringarna och dess effekter.
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Men trots att 25 år har gått med mänsklig säkerhet i verktygslådan kvarstår den cementerade
uppfattningen att militär upprustning och avskräckning är de mest effektiva metoderna för att
trygga säkerheten. Och det är även det som Sverige ständigt prioriterar i statsbudgeten.
Ett återkommande orosmoln i såväl den svenska debatten som i säkerhetsstrategin är hotet från
Ryssland. Rysslands aggressioner i Georgien och Ukraina anges som skäl till fortsatt militär
upprustning. Samtidigt bedöms risken för ett väpnat angrepp mot Sverige från Ryssland som låg.
Ryssland har en auktoritär regim som bl. a förtrycker den egna befolkningen. Men avskräckning
som metod för att minska risken för väpnad konflikt är ineffektiv. Ökad upprustning leder till
ökade spänningar och ökad risk för misstag samt minskat utrymme för dialog och diplomati.
Säkerhet genom avskräckning och upprustning bygger på kortsiktighet och på att skapa rädsla,
vilket går tvärtemot vad mänsklig säkerhet handlar om.
För att kunna hantera och förebygga de hot och säkerhetsrisker som Sverige och världen står
inför måste säkerhetspolitiken utgå från de människor som lever såväl innanför som utanför
Sverige, istället för att fastna i den förlegade syn på säkerhet som leder till ständigt ökande
satsningar på att bygga militär styrka för att kunna stå emot ett angrepp från en annan stat. Ett av
de högst påtagliga säkerhetshot som hela världen står inför, är klimatförändringarna.
Enligt rapporten från FN:s klimatpanel IPCC 2018 krävs en minskning med 45 procent av de
globala koldioxidutsläppen till 2030 om målet att hejda ökningen vid 1,5 grader ska nås. Den
nationella säkerhetsstrategins breddning av säkerhetsbegreppet
återspeglas inte i Sveriges ekonomiska prioriteringar. Trots det akuta läget för miljö och klimat
satsades fem gånger mer på militär upprustning än på att stoppa klimatförändringarna under
2018. Ett gap som ökar ännu mer i statsbudgeten för 2019.

Vi föreslår
att målsättningarna i den nationella säkerhetsstrategin återspeglas i Sveriges ekonomiska
prioriteringar
att Sverige fokuserar på förtroendeskapande åtgärder genom diplomati och ökat samarbete i
Östersjöregionen och tydliggör sin alliansfrihet och neutralitet
att inte utveckla samarbetet med NATO ytterligare, eftersom det äventyrar Sveriges
förutsättningar att vara en oberoende och militärt alliansfri nation
att tydligt säga nej till att Sverige ska bli medlem i NATO
att motionen skickas till partistyrelsen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Gunnar Jönsson, Per Olsson, Tord Persson, Mats Nilsson, Kerstin Vikner och Ola Christiansson
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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2017 exporterades vapen från Sverige för 11,3 miljarder. Det är en höjning med 2% från tidigare
år, det har skett en tredubbling sedan början av 2000-talet.
Räknat per person är Sverige ett av de länder som säljer mest vapen i världen.
Vi är många som vet att broar till fred inte byggs genom ökad vapenproduktion och militarism.
Det är fel att Sverige säljer vapen till konfliktdrabbade och krigshärjade områden. Sverige bidrar
inte till fredliga lösningar genom att vara delaktiga i elakt spel tillsammans med icke trovärdiga
länder som dessutom inte delar vår syn på hur jämställdhet bör se ut.
Fredsrörelsen och vissa forskare menar att det är bevisat att Sveriges vapenförsäljning gör världen
mindre säker. När länder köper produkter blir kringliggande länder mer oroliga och börjar också
köpa mer vapen, vilket leder till en kapprustningsspiral och att politiska konflikter lättare övergår
i krig.
Det är inte genom upprustning vi når fram till fredliga lösningar, det måste finnas en kontinuitet
ett löpande arbete med fredssamtal som uppmanar till nedrustning för att nå fram till fredliga
lösningar.
Det är oacceptabelt att Sverige gjort sig beroende av vapenexport rent ekonomiskt för hela
landets räkning.
Sveriges vapenexport bidrar till att länder lägger enorma resurser till upprustning av sin
vapenarsenal och militära säkerhet istället för bekämpning av fattigdom, hunger, utbildning,
investering av mänsklig säkerhet och välfärd. Det görs på bekostnad av människors liv och
rättigheter.
En omfördelning av 20 procent av världens militära utgifter skulle räcka för att nå flera av de
globala utvecklingsmålen som, utrota fattigdom, hunger, tillgodose god utbildning för alla barn.
Källa: SIPRI ( internationella fredsforskningsinstitutet )
Vapenexporten till de krigförande länderna gör att vi dessutom blir medskyldiga till den
flyktingvåg som uppstår till följd av krigen. Det blir motsägelsefullt när vårt land sen ska bringa
ordning och fred via kanaler som FN´s säkerhetsråd.
Sverige ska inte vara medskyldig till evighetslånga krig som får förödande konsekvenser för
miljontals människor årtionden framåt. Det är inte värdigt. Sverige som neutral nation ska istället
inrikta sig på fredsbevarande insatser med fokus på större samarbeten med andra länder för
fredsbyggande och fredsbevarande lösningar.
Sverige som neutral nation måste hitta andra inkomstbringande källor för att framstå som
trovärdigt.
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Vi föreslår
att Socialdemokraterna verkar för att se hur en minskning av den totala vapenexporten är möjlig.
att Socialdemokraterna verkar för att möjliggöra att vapenexport till krigförande stater som grovt
kränker mänskliga rättigheter avvecklas helt.
att Socialdemokraterna aktivt verkar för att se hur det kan tas fram andra inkomstbringande
lönsamma och gärna miljömässigt goda alternativ som kan ersätta större delar av den
vapenexporten.
att partidistriktskongressen ställer sig bakom motionen samt sänder den vidare till
partikongressen.

Ann-Louise Levau
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som
anvisade en rad vägar för att åstadkomma omställning från vapenexport till produktion och
export av civila produkter. Ett av hennes förslag var att en särskild myndighet inrättas för denna
omställning.
Det är dags att nu ta tag i Inga Thorssons förslag. Bakgrunden är att det i hela världen finns stora
behov av teknisk utrustning för att möta miljö- och klimathot och bekämpa fattigdom. Och vi i
Sverige har möjlighet att gå före, vara ett humanistiskt föredöme, utmana vapenindustrin och
ställa om från militär produktion till civil.
Inga Thorsson föreslog en myndighet som skulle sortera direkt under utrikesdepartementet eller
under ett eget departement. Ett freds- och nedrustningsdepartementet under ledning av en fredsoch nedrustningsminister.
Vi anser att det inte räcker med att minska vapenexporten och granska de länder som vi säljer till.
Vapnen, som vi säljer till godkända länder, säljs ofta vidare och leder till krig, inbördeskrig och
människors död. Att säga nej till vapenexport är ett viktigt steg i arbetet för en framtida global
fredskultur. Partiet bör verka för att all svensk vapenexport upphör.
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Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från vapentillverkning till civil produktion. Ett
exempel är att i stället för att SAAB bygger JAS Gripen kan företagets avancerade kunskaper
kanaliseras till byggande av räddningshelikoptrar. I stället för att bygga för död och förintelse kan
vi bygga för att rädda liv och materiella egendomar. Glöm inte Estonia och bränderna som
ödelade stora områden av skog.
Det finns också möjligheter att tillverka robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av
människor och djur. Dessa kunskaper kan på ett utmärkt sätt komma till nytta i fredens gagn i
stället för vapen som har motsatt verkan.

Vi föreslår
att det är dags att gå i Inga Thorssons fotspår. Riksdagsgruppen (s) bör få i uppgift att verka för
en utredning om den svenska vapenexporten och huruvida det är möjligt att omvandla
vapentillverkningen till civil produktion. I utredningen bör man också ta ställning till om det är
möjlighet att inrätta en fredsmyndighet.
att det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne skickar motionen vidare till de skånska
ledamöterna i riksdagen.

Ingalill Bjartén
Simrishamn Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Karl-Erik Olsson
Ordförande

Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som
anvisade en rad vägar för att åstadkomma omställning från vapenexport till produktion och
export av civila produkter.
Ett av hennes förslag var en särskild myndighet för denna omställning, en myndighet som skulle
sortera direkt under utrikesdepartementet eller under ett eget departement. Ett freds- och
nedrustningsdepartementet under ledning av en freds- och nedrustningsminister.
Det är dags att nu ta tag i Inga Thorssons förslag. Bakgrunden är att det i hela världen finns stora
behov av teknisk utrustning för att möta miljöhot, klimathot och bekämpa fattigdom.
Vi i Sverige har möjlighet att gå före, vara ett humanistiskt föredöme, utmana vapenindustrin och
ställa om från militär produktion till civil.
Vi S-kvinnor anser att det inte räcker att minska vapenexporten och att granska de länder som
Sverige säljer till. Vapnen, som vi säljer till godkända länder, säljs ofta vidare och leder till krig,
inbördeskrig och människors död. Att säga nej till vapenexport är ett viktigt steg i arbetet för en
framtida global fredskultur. Partiet bör verka för att all svensk vapenexport upphör.
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Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från vapentillverkning till civil produktion. Ett
exempel är att SAAB lägger om från JAS Gripen till att bygga räddningshelikoptrar. Sommarens
bränder visar att det finns ett stort behov, och klimatförsämringen gör behovet större i hela
världen. Ett annat exempel är tillverkning av robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av
människor och djur. I stället för att bygga för död och förintelse kan vi bygga för att rädda liv och
materiella egendomar.
Vi S-kvinnor anser att det är dags att gå i Inga Thorssons fotspår.
Riksdagsgruppen (s) bör få i uppgift att verka för en utredning om den svenska vapenexporten
och huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil produktion.
I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en fredsmyndighet.

Vi föreslår
att det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne skickar motionen vidare till de skånska
ledamöterna i riksdagens s-grupp.
S-kvinnor i Trelleborg / Lena Näslund
Trelleborg Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande

Sverige gick med i EU 1994 i en folkomröstning där det blev ett ja
Ett ja som som inneburit att vi gått in ett högerporjet där vanligt arbtande folk inte fått någon
nytta av eu medelmskapet. EU har försämrat för vanligt arbetande folk med sänkta löner och
försmäarde arbtesvilkor eu inkränker hela den europiska arbtsmkrkanden och frörsämrar
förutsättingarna för vanligt arbetnde folk med sämre rättigher i from av löneduping och ur usla
villkor.
Fortfarande är det så att t.ex. polska byggarbtrare som kommer hit till Sverige gör samma jobb
som en svensk arbtre men ändå inte får samma lön och arbetsvillkor så även om våran minister
har fått igenom i eu minsisterråd ”lika lön för lika arbete” så funkar det inte så i verkligheten för
eu parlmenet inte än röstat ja för förslaget på grund av att det är en höger majoritet i eu
parlamentet.
EU beskriver sig själva som ett fredsporjket:
Men hur kan EU göra det?
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EU har aktivt bidragit till krig runt om i världen genom att finansiera krigsmaterial till länder som
har skapt krig t.ex. under balkankriget så stöde EU Serbien som startade kriget
Sedan har eu också aktiv stött både Turkiet och lybien under syrien kriget.
Det så kallade eu samarbetet fungar inte på något plan eu fortsätter att misslyckas i den
gemensmma migrationspolitken står helt still den solidariksa flykting politik som vi
socialdemokrater vill ha kommer inte på plats på grund utav högern och nationalister och det
verkar som att det inte kommer lyckas heller inte äns med den liberala franska presidenten som är
mest eu positiv av alla så vill den franska pressidenteten inte ha en gemensam migrationspolitik
av en enda anledning och det är för de vill ha marknadsliberala lösingar
Frankrike vill enbart hjälpa flyktingar om de kan tjäna pengar på andra människor som är på
flykt.
Vi socialdemokrater är för internationell solidaritet men det är inte eu som ger internationell
solidariet det är ett faktum.
Vi föreslår
att Socialdemokraterna i Skåne verkar aktiv för Svergie ska lämna eu.
att Socialdemokraterna i Skåne verkar för en folkomrösting om eu.

Tony Nilsson
Kristianstad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Dan Berger
Ordförande

Partiet har idag ett principiellt ställningstagande mot att ge EU beskattningsrätt. Jag har förståelse
för den grundinställningen men anser att åtminstone ett undantag bör göras och det gäller
beskattning av flygresor.
Det är från miljösynpunkt viktigt att tåget får samma konkurrensmöjligheter som flyget vilket inte
är fallet idag. Medan tåget får betala energiskatt slipper flyget all energibeskattning på flygbränslet.
Detta medför att flyg ofta är betydligt billigare än tåg och samtidigt ger kortare restider.
Några länder som Sverige, Norge, Frankrike, Storbritannien och Tyskland har försökt rätta till det
hela genom en särskild flygskatt. Men det är ytterst låga avgifter.
Idag 2018 har Sverige en flygskatt som tas ut vid start från svensk flygplats. Den är
avståndsbaserad och har tre nivåer:
• För resor inom Sverige och Europa ligger skatten på 60 kronor per passagerare.
• Resor till länder utanför EU som är kortare än 600 mil beskattas med 250 kronor.
• För ännu längre resor ligger skatten på 400 kronor.
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Trots den absurt låga beskattningen har det varit mycket skrik kring skatten. Och de blå-bruna
avser att avskaffa flygskatten 2019.
Från miljösynpunkt är det viktigt att styra över från flyg till tåg. Men idag har tåget ingen som
helst chans. Tåget inte bara tar längre tid än flyget. Det är också mycket dyrare på grund av
energibeskattningen vilket flyget slipper.
Ta till exempel en resa från Köpenhamn C alternativt Köpenhamn/Kastrup till Berlin C.
Färdsätt Restid Reskostnad
Tåg Ca 7 timmar Ca 90 €
Flyg+buss Ca 3 timmar Ca 35 €
Observera att tid för in- och utcheckning ingår i flygresetiden. Från såväl ekonomisk som
restidssynpunkt vinner flyget över tåget. Till starkt förfång för miljön.
Vi föreslår
att EU ges beskattningsrätt över flygbränslet eller flygtrafiken
att motionen antas på partikongressen

Stig Svensson
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Klimatfrågan står ständigt i fokus oavsett regering. Flygtransporterna utgör en del av problemet.
Flygskatten har inte varit effektiv. Men tack vare s-regerings initiativ har flygbranschens ansvar
kommit upp på dagordningen. Fackbedömare skiljer på tre olika flygdestinationer, inrikesflyg, flyg
inom EU och internationella flygningar.
Inrikesflygresor ligger idag kvar på 1990 års nivå trots en befolkningstillväxt med c:a 15 %. BNP
per capita har ökat med c:a 48 %. Utsläppen har minskat med c:a 20 %, tack vare att flygplanen
blivit energieffektivare. Utrikesflyget har under samma tidsperiod ökat med över 300 %.
Utsläppen från flygbränslen som tankas från svenska flygplatser har fördubblats. Flygbranschens
utsläpp inom EU hanteras i handelssystemet för utsläppsrätter. Från år 2021 kommer utgivningen
av utsläppsrätter inom alla branscher att minska med drygt 2 % per år. Minskningen kommer
även att gälla flyget.
Dagens priser på utsläppsrätter är ganska låga och utvecklingen av nya effektiva flygplan och
flygbränsle går trögt. Därför behövs det kompletterande styrmedel som i närtid ger branschen
incitament att utveckla bränslesnåla flygplan och satsning på nya drivmedel.
Koldioxidskatt är det enda styrmedel som genererar ett tillräckligt omfångsrikt incitament.
Socialdemokraterna i Norden (inkl. Norge och Island) skulle kunna ta initiativ till en gemensam
skatt som skulle kunna fördelas inom de nordiska länderna.
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Förslagsvis skulle koldioxidskatteintäkterna tillfalla en gemensam nordisk industrifond med
uppdrag att stödja företagens arbete inom utveckling av nya miljövänliga drivmedel, såsom ett
fossilfritt flyg. Framförallt bör fonden användas till att utveckla energieffektivare flygplan.
Om en koldioxidfond införs bör den inte vara bunden av någon viss åtgärd. Den ska ju
naturligtvis användas för att stödja utvecklingen av energisnålare flygplan. Den ska även kunna
användas för att förbättra yttransporterna såsom bil och tåg.
Koldioxidskatt i kombination med kravet på utsläppsrätter är ett effektivt sätt att trafikens
avgasutsläpp. Alla åtgärder som medverkar till att begränsa utsläppen bidrar till att minska risken
för svåra uppoffringar för kommande generationer. En koldioxidfond skulle kunna leda till
investeringar i ny teknik och i framtiden förbättra konkurrenskraften i de nordiska länderna.

Vi föreslår
att en koldioxidfond införs i Norden
att motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen och Nordiska Rådets svenska (s)
ledamöter

Christer Albihn och Gunnar Jönsson
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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”Politiken måste blicka framåt. Vi ska vara en politisk rörelse som följer tidens utveckling och
som tror på människors förmåga och möjligheter att tillsammans växa, ta ansvar och möta
framtiden. Vi vet att våra grundläggande värderingar delas av flest människor i Sverige.”
Vid årsskiftet var antalet utrikes födda närmare 1,9 miljoner, eller nästan 19 procent av Sveriges
befolkning, enligt SCB 2018-11-06. En stor andel av dessa människor delar Socialdemokraternas
värderingar.
Hur möter vi upp detta i partiet? Hur speglas mångfalden i våra arbetarkommuner? Precis som vi
eftersträvar jämställdhet i vårt aktiva arbete bör vi arbeta för att rekrytera fler medlemmar med
utländsk bakgrund genom att möta folket där folket är.
Att möta framtiden utan mångfaldsglasögon är som att cykla med ledsyn, det blir många
dikeskörningar och sår som behöver läka. Det är inte där vi ska lägga vår energi och kraft om vi
ska vara en politisk rörelse som följer tidens utveckling och tror på människors förmåga och
möjlighet att tillsammans växa, ta ansvar och möta framtiden.
Som parti är det ett ofrånkomligt krav att bli bättre på att spegla befolkningen vid
sammansättning av kandidater till olika förtroendeposter. Det perspektiv och den erfarenhet som
kvinnor och män med olika etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder,
funktionsnedsättning bär med sig måste tillvaratas om vi ska bli det framtidsparti vi gärna talar
om.

Vi föreslår
att alla nomineringar till kommunval och regionval ska i möjligaste mån spegla befolkningens
sammansättning samt att detsamma ska gälla alla arbetarkommuner vid tillsättning av
förtroendeposter
att infoga ett mångfaldsperspektiv i samtliga utbildningar för förtroendevalda

Kristianstads Arbetarekommun
Kristianstad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande
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2018 är det 100 år sedan demokratins genomförande. De äldre, som var med vid genomförandet
och vet värdet av demokrati håller på att försvinna, och de yngre tar demokratin för given.
Den politiska utvecklingen har visat att demokratin som vi anser självklar är både sårbar och
ifrågasatt. Den kräver ökad kunskap om hur jag som enskild kan bidra till att skydda demokratin.
Hédi Fried var en av dem som överlevde Förintelsen. Hon kom till Sverige juli 1945 med Röda
korset. Vid sidan av sin yrkesgärning som psykolog har hon under senare delen av sitt liv
informerat om sin tid i koncentrationsläger och verkat mot rasism. Detta på grund av den oro
hon känner inför utvecklingen i dagens Sverige och i övriga världen. Hon menar att den liknar
det som var en början i Tyskland. Hon ser det överallt och inte minst i kommentarsfälten på
internet med nedsättande tillmälen och avhumanisering. En normförskjutning och ett brutalare
samhälle där sanning blivit lögn och lögn blivit sanning.
Historiskt vet vi att nazismen var på uppgång under tjugotalet. De flesta tyskar var då inte
intresserade av nazismen men Hitler red på missnöjesvågen och lyckades samla fler och fler.1938,
genomfördes Kristallnatten/Novemberpogromen som var en början till Förintelsen. Vi fick ett
världskrig med fruktansvärda konsekvenser och judeförföljelse. Ett krig som är den hittills mest
omfattande och blodigaste konflikten i människans historia. Under kriget miste mellan 50 och 60
miljoner människor livet, varav ca 13 miljoner i Förintelsen.
att
På initiativ av Héidi Fried samt Kristina Persson och Sverker Sörlin startades, under våren 2018, i
samarbete med Studieförbunden, Folkhögskolorna i Sverige och Svenska PEN, ett arbete till
skydd för demokratin som kallas #ViMåstePrata
En viktig del i arbetet blev en bok. ”Handbok för demokrater” där 24 skribenter, alla engagerade
i demokratifrågor, har skrivit varsin text som på ett konkret sätt ger råd om hur man kan arbeta
mot ökande segregation, bemöta kunskapsförakt och hantera antidemokratiska rörelser.
Skribenterna visar varför demokratin behöver erövras på nytt, varje dag. Till boken finns
handledning och samtalsfrågor.

Vi föreslår
att anordna studiecirklar i bokens anda i syfte att skydda demokratin och motverka de
antidemokratiska krafter som vi ser i Sverige. Målgruppen ska vara både medlemmar och andra
intresserade medborgare
Kristianstads Arbetarekommun
Kristianstad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Dan Berger
Ordförande
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S vill utveckla framtidens folkrörelse enligt kongressbeslut. Partiet som organisation ska
avhandlas på partikongressen i mars nästa år i Örebro. Synen på vår organisation som folkrörelse
formuleras så här:
”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”.
Jag har vid två tidigare distriktskongresser motionerat på temat: En utvecklingsplan för ett
öppnare parti. Kongressen har ställt sig bakom motionerna och beslutade 2018 enligt
distriktsstyrelsens yttrande:
Distriktsstyrelsen har färdigställt en handlingsplan för en starkare folkrörelse. Denna kommer
under våren att förankras i arbetarekommunen på kommande ordförandeträffar.
Det är oklart om nämnd handlingsplan har förankrats i bl a Kristianstads arbetarkommun.
Efter valet med SDs framgångar blir det än mer nödvändigt att på olika sätt stärka partiet. Jag vill
bl a peka på följande:
• Vi måste finnas och synas där människor finns, bor och verkar. Vår organisation med Sföreningar mm måste förnyas och stärkas och vi måste synas alltid, inte endast före valen
• Vår möteskultur måste utvecklas med mer öppna möten för såväl medlemmar som intresserade
– en tendens mot ”inavel” måste motverkas
• Många med utländsk bakgrund sympatiserar med oss och röstar på oss. Vi måste rekrytera dessa
människor till vårt parti och de måste få utvecklas hos oss och få förtroendeposter
• Vi måste bli duktigare på att använda sociala media för att få genomslag för vår politik;
arbetarkommunerna bör erbjudas utbildning inom detta område
• Vi har fått många nya medlemmar under valrörelsen; dessa måste tas om hand, ges utbildning
och få förtroende i föreningar och arbetarkommunerna samt så småningom i nämnder och
styrelser
• Vårt utåtriktade arbete måste stärkas och effektiviseras: dörrknackning, stå utanför butiker,
telefonuppringning, materialutdelning i hus osv. Erfarenheter från olika sätt att bedriva dylikt
arbete bör spridas bland arbetarkommunerna.

Vi föreslår
att distriktskongressen ger distriktsstyrelsen och partidistriktets personal i uppdrag att till
arbetarkommunerna förmedla information och goda erfarenheter kring bl a ovan frågor i syfte att
stärka partiorganisationen i Skåne.
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Jan Lindelöf
Kristianstad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Dan Berger
Ordförande

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några
privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den
andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och
plundrar den svage, I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat
på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och
ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande
och beroende, plundrare och plundrade.
Texten är ordagrant citerat från Per Albin Hanssons tal för 90 år sedan och vi tror faktiskt att vi
under många år hade den här berättelsen med oss i allt vi genomförde i form av reformer och
försök till samhällsomvandling med den demokratiska socialismen som vårt vapen.
Vi saknar idag en sådan berättelse, vad hvilja Socialdemokraterna 2018 och vart vilja vi vara 2038?
Berättelsen om fler batonger och tuffare klimat för de som inget har är inget som vi tycker ger ett
utökat stöd för Socialdemokratin, möjligen till andra.
Vårt partiprogram från 2013 är ett fantastiskt dokument, men det måste också betyda något i
praktiken och kunna förklaras och få en betydelse för människan.
I partiprogrammet har vi fastställt att; Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och
kulturella hindren för människornas frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- och
underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan
fördomar och diskriminering.
Vi menar att det är detta Socialdemokratins framtidsberättelse ska handla om. Vi måste dessutom
begripligt kunna berätta hur och vad som måste göras för att vårt samhällsbygge ska kunna
genomföras. Enligt vårt sätt att se på partiet är vi inte i närheten av att ens försöka göra detta.
Det framställs då och då som om att vi har en berättelse, att vi vet hur vi ska göra, men att det
istället är väljarna som inte vill lyssna på det vi säger.
Vi kan i vart fall konstatera att vi gjort vårt sämsta valresultat någonsin. Vi känner att den
demokratiska socialismens idéer är på väg ner i en avgrundsstor spricka. Om inte väljarna lyssnar
på vår berättelse, så tror vi att det är för att ingen kan höra oss. Man kan inte lyssna på en
berättelse som inte finns. Med tanke på det faktum att vi inte ens mobiliserar den stora massan,
alltså löntagarna, som i stor utsträckning inte längre tror på Socialdemokratin, så kan man
konstatera ett totalt misslyckande. Ett misslyckande med att nå ut med allt vi faktiskt gjort, men
framförallt har vi helt missat att ge folk en framtidstro, att måla upp vilket samhälle vi på längre
sikt vill uppnå.
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Förmågan att beröra, sättet att formulera sig på och att måla upp visioner som nästan går att ta
på, måste åter bli Socialdemokratins paradgren. Detta skulle ge partikamrater en kämpaglöd och
folket en framtidstro, där det blir självklart att Socialdemokraterna är det enda valet för den
vanliga människan.

Vi föreslår
att distriktskongressen beslutar om att uppdra åt distriktsstyrelsen att aktivt lyfta idédebatten i
motionens anda under verksamhetsåret.
Kenth Hellqvist, Helsingborg och Magnus Carlsson, Klippan
Helsingborg Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Mikael Andersson
Ordförande

År 2015 ställde alla världens länder upp på att försöka realisera den ambitiösa Agendan 2030 för
hållbar utveckling av vår jord. Detta är ett lovvärt framtidsbejakande program för att i 17 mål
och 169 delmål– allt från att utrota fattigdom och hunger till att arbeta för internationella
lösningar mot miljöhot och fredshot– skapa en mera jämlik och jämställd, bättre och tryggare
värld. Dessvärre har den politiska utvecklingen i många delar av världen gått i en annan riktning.
Trångsynta nationalistiska partier har drivit på en utveckling som gör det svårare att möta de
många allvarliga hot som vår planet med oss invånare står inför. Den oerhörda
kärnvapenarsenalen i händerna på i många fall tvivelaktiga makthavare, de klimatologiska hoten,
den minskade tillgången på odlingsmark, det permanenta hotet av meteoritnedslag, ökad resistens
mot antibiotika eller farorna med nedsmutsningen av vår planet är alla exempel på direkta faror
för hela mänskligheten och som kräver globalt samordnade insatser om de ska kunna hanteras.
Nationalism och konservatism är oftast motsatsen till patriotism. För att utveckla livet för
närstående, krävs samverkan med andra.
Den slutsatsen ställde sig världens länder bakom för tre år sedan. Man utgick också från att
förverkligande av Agenda 2030 måste involvera alla nivåer i vår planets samhällsformation från
världsorganisationer, interkontinental samverkan, nationer och dess olika administrativa och
politiska nivåer för att inte tala om privata ekonomiska och sociala strukturer.
I Skåne har flera kommuner med varierande ambitioner igångsatt olika insatser inom ramen för
Agenda 2030. Den här typen av lokala verksamheter med global sammanlänkning kallar man
ibland glokala. Eftersom de i flera avseenden är annorlunda än vanlig verksamhet inom
kommuner eller regioner Därför behöver också vårt partidistrikt finna nya former för att utveckla
våra insatser i dessa sammanhang, som kan vara nyckeln till den skamvrå dit konservativa
nationalister bör förpassas av väljarna. Hur formen för ett sådant stöd ska te sig, måste utformas
efter dialog med i bl.a. de som redan varit involverat i den här typen av verksamhet.
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Vi föreslår
att uppdra åt distriktsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp, som kan initiera skilda former för
kunskapsutbyte och uppföljning av det hittillsvarande engagemanget för Agenda 2030 i Skåne
och överväga i vilka former man kan utveckla ett fortsatt stöd
Stig Larsson
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Joakim Sandell
Ordförande

Klimatförändringarna går nu mycket fort. Koldioxidhalten i atmosfären stiger snabbare än vad
som någonsin observerat och även ökningstakten ökar. Vi är på väg mot en katastrof för jordens
befolkning, djur- och växtliv - om vi inte snabbt, snabbare än vad resultatet av Parisavtalet så här
långt verkar bli - på allvar tar itu med hoten mot klimat och miljö.
Därför behöver Socialdemokraterna bli det gröna folkhemsparti som Göran Persson talade om.
Vi kan inte förvänta oss att näringslivet kommer att göra mer än vad de med lagar tvingas till och
inte heller att de borgerliga partierna på allvar och i tid kommer att gå emot kapitalets intressen.
Det är nödvändigt att det på alla nivåer i partiet skapas en gedigen medvetenhet och kunskap om
klimathotet i stort och inte minst om de förväntade effekterna av höjningar av jordens
medeltemperatur. Vi behöver snabbt utveckla våra kunskaper så att vi kan arbeta fram de förslag
till åtgärder som måste till om vi ska kunna ge våra barn och barnbarn anständiga möjligheter att
leva.
Kring detta bör vi kunna bygga rörelse inom partiet. Utan en sådan rörelse blir det svårt att
tillräckligt starkt driva klimat- och miljöfrågorna i nästa val. Och utan ett jämlikare samhälle
kommer vi inte att klara klimathotet.

Vi föreslår
att Socialdemokraterna i snarast påbörjar en omfattande studieverksamhet och/eller
rådslagsverksamhet ang. klimathotet och miljöfrågorna
Börje Viberg
Malmö Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande
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Sverige är en av världens mest fungerande demokratier. Ändå ligger de flesta av våra partier långt
efter, internationellt sett, när det kommer till medlemmarnas direkta inflytande vid partiledarvalet.
Särskilt är det svårt att som vanlig medlem ha insyn i processerna kring valen av partiordförande i
Socialdemokraterna.
Öppna och direkta partiledarval där medlemmarna får bestämma är en viktig ingrediens för att
flytta mer makt över partiet till medlemmarna. Medlemsval av partiledare har kraften att vitalisera
demokratin och släpper fram personer som hålls tillbaka i dag. Genom öppna processer, där
partiledarkandidaternas skiljelinjer tydliggörs och personen med starkast förankring i landet blir
folkets företrädare, så utvidgas demokratin för vanliga människor.
I exempelvis Storbritannien var valdeltagandet i partiledarvalet mer än 10 procentenheter högre
än i de allmänna valen, och det är inte helt orimligt att förmoda att fördubblingen av antalet
partimedlemmar, och den högre graden av entusiasm i medlemsbasen har är en följd av de öppna
och direkta medlemsvalen. Öppna partiledarval skulle öka intresset för partier och få fler att
engagera sig.
Precis som väljarna resonerar vid de allmänna valen kommer partimedlemmarna sannolikt välja
partiledare utifrån kvaliteter som budskap, genuinitet, erfarenheter utanför politiken, med mera.
Den huvudsakliga skillnaden mot dagens system blir att det inte bara räcker med stödet från en
valberedning eller det fåtal av alla partimedlemmar som får åka på partikongress, utan att fler blir
delaktiga.
En dryg tredjedel av alla partimedlemmar ansåg att de inte hade något inflytande i sitt parti i 2014
års demokratiutredning. Nära två tredjedelar av partimedlemmarna önskade att val av partiledare
skulle ske genom medlemsomröstning. Den internationella trenden går även i samma riktning:
1965 valdes ingen partiledare med hjälp av direkta val, men 2012 valdes cirka 27 procent av alla
partiledare på detta sätt, visar en studie på tretton parlamentariska demokratier.
Demokrati handlar om betydligt mycket mer än att bara lägga en lapp i en låda vart fjärde år.
Medlemsval av partiledare är ett steg på vägen mot att ge fler människor verklig makt över
samhället.

Vi föreslår
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt ska driva frågan om direkta medlemsval till posten som
Socialdemokraternas partiordförande
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt ska skicka vidare motionen till partikongressen 2021
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Adrian Magnusson och Mike Enocksson
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande

I Katalys valanalys sägs bl.a.: Socialdemokraternas problem i den nya
politiska samtiden är bristen på ideologisk konsekvens och tydlighet med vems intressen man
försvarar och vems man utmanar. Under valet sträckte man sig åt alla håll: höger, vänster,
frihetligt och auktoritärt. Socialdemokraternas auktoritära valstrategi under våren 2018 höll på att
sänka partier helt, med intern splittring där många inte kände igen sitt parti. Den framgångsrika
valspurten lyckades dock rädda partiet från ett ännu större fiasko. Katalys rekommenderade tre
viktiga områden som måste förnyas om socialdemokratin ska vinna val igen och ta tillbaka
makten över samhällsutvecklingen:
1) En helt ny socialdemokratisk ekonomisk politik och rejäla reformer av skattesystemet,
pensionssystemet, bostadspolitiken, arbetslivet, klimatpolitiken, och regionalpolitiken.
2) Socialdemokratin och arbetarrörelsen måste satsa på långsiktig opinionsbildning med ett tydligt
mål att mobilisera en majoritet för en offensiv vänsterpolitik.
3) Socialdemokraterna måste förnya sin organisation för att möjliggöra
en levande och engagerad folkrörelse där medlemmarnas åsikter och intressen tas på allvar.
Just nu pågår ett remissförfarande för att bl.a. stärka vårt partis organisation. Man vill diskutera
medlemsvärvning och att genom samtal sprida våra intentioner. Visst kan man värva medlemmar
och samtala om de politiska åtgärder man ämnar företa. Men vad vi under flera valperioder
saknat är en sammanhängande vision av vilket samhälle vi vill skapa. Att detta är viktigt ansåg
redan August Palm med sin fråga "Vad vilja socialdemokraterna?" Vad är det för samhälle som vi
vill skapa – vet vi det underlättas både medlemsvärvning och samtal. I remissen står:
Socialdemokratins vision är ett jämlikt samhälle där alla kan känna frihet och framtidstro. Det är
en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor bäst kan förändra och förbättra
samhället. Detta måste byggas ut så att alla både vi själva och våra väljare förstår. Min absoluta
tro är att detta även kommer att vara övertygande även för dem som lämnat socialdemokratin
och röstat annorledes.
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Vi föreslår
att distriktskongressen beslutar att till vårt parti framföra önskemål om utarbetande av ett
program med vår berättelse om vårt fortsatta samhällsbygge samt
att kongressen likaledes framför önskemål om skrivning betr. en ny socialdemokratisk
ekonomisk politik med de reformer vi vill satsa på fram till nästa val.

Bo Widegren
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande

Vi har länge ansett oss föra en röd politik.
Jag ser den röda färgen som en markering mot de extrema influenser som bara blir fler och fler.
Sveriges folk behöver en samlande färg och språk som tydliggör vad vår demokrati och solidaritet
står för. Den alltför otydliga debatten har gjort det för svårt att hitta socialdemokratin, vilket
enligt mig tydligt syns i valresultaten.
Vad är då röda värderingar?
För mig är de fyra grundpelarna frihet, solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Även om dessa pelare
kan komma i mindre konflikt med varandra i enskilda frågor, är vi oskrivet överens om att vi
alltid samlats under röda fanor, nationellt som internationellt.
Nu fruktar jag att vår röda färg är i fara, för nu tycks den nya parti-färgen vara vit. Många
uppvisningar av parti-färgen är nu vit med röda inslag. Ibland är det enbart partisymbolen som är
röd.
Så nu ska vi bli de vita Socialdemokraterna. Något sådant beslut har jag inte röstat om. Ej heller
lyckats hitta var och när det skulle ha tagits. Vad är nästa steg, helvita fanor?
Det jag skäms mest över är att det enda som skiljer Sverigedemokraternas
parti-jackor från våra är blomman.

Vi föreslår
att partiets färg beslutas att den ska vara röd med så mycket rättighet som distriktskongressen
har rätt att besluta
att Skånes partidistrikt, internt och externt, arbetar för att partiets färg ska återigen etableras
som röd
att motionen med attsats 4 skickas till nästa partikongress
att partiets färg beslutas vara röd
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Daniel Barteg
Kävlinge Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Rune Sandström
Ordförande

Vi Socialdemokrater ser oss gärna som demokratins främsta försvarare och i många fall med
rätta.
För oss är demokrati mer än bara att alla ska få vara med och göra sin röst hörd, för oss räcker
det inte bara att alla ska ha rätt till att medverka utan en ska även kunna medverka på samma
villkor oavsett förutsättning. MEN är det verkligen så? Har alla samma möjligheter att medverka i
våra beslut, i våra voteringar på distriktskongresserna mm?
Kan till exempel en dyslektiker som kanske har svårigheter med skrivning sägas kunna medverka
på samma villkor som icke dyslektiker vid omröstningar där det krävs att namn för han ska
skrivas ner på en röstsedel? Har den äldre utan dator kunnande samma möjlighet som en van
datoranvändare att medverka i digitala voteringar? Har våra medlemmar ute i S-föreningarna det
inflytande som vi som parti anser att medlemmarna i en folkrörelse ska ha? Detta är bara några av
de många frågeställningar som kan finnas rörande vår interna demokrati.
En helhetsbild behövs på hur vår interna demokrati ska användas och hur vi vill utveckla den på
ett sätt som säkerställer att alla kan medverka på lika villkor. Vi ska inte stagnera och ses som
omoderna - för vi är väl ändå Framtidspartiet?
Vår demokrati är oss given av de som kom före oss och det är vårt ansvar att stärka den till de
som kommer efter.
Vi Socialdemokrater är och ska fortsätta vara de mest demokratiska demokraterna i Skåne. För att
vi ska leva upp till detta behöver frågan om möjlighet att på lika villkor medverka i det vackraste
vi har, vår demokrati utredas samt ta fram en långsiktig strategi för hur vår interna demokrati ska
stärkas och utvecklas i en föränderlig framtid.

Vi föreslår
att Distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att utreda hur vi i största möjliga mån kan
säkerställa att alla oavsett förutsättningar kan medverka i våra interna demokratiska processer.
att Distriktsstyrelsen får i uppdrag att utreda och ta fram en rapport för utvecklingen av vår
interna demokrati som skickas ut på remissrunda i arbetarekommunerna under 2019 för att
avrapporteras på distriktskongressen 2020 för beslut.
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Markus Nordqvist.
Kävlinge Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Rune Sandström
Ordförande

Vi tror att Socialdemokraterna som parti måste ta diskussionen om vad facklig-politisk samverkan
innebär idag.
Om våra välfärdsyrken i vårt samhälle ska bli mer attraktiva behöver vi verkligen utveckla det
facklig-politiska samarbetet inom alla yrken det omfattar. Vi som parti pratar vård, skola och
omsorg där LO-gruppen inte är det enda fackliga alternativet. Om vi inser potentialen i alla dessa
yrkeskårer och att det är just de som bär välfärden framåt så kan vi även agera utifrån vår
gemensamma inställning runt behoven av trygga anställningar, goda arbetsmiljöer samt
partssamverkan.
Sverige vill vara ledande inom forskning och utveckling och ett högteknologiskt samhälle. Som
det står i partiprogrammet vill vi att fler ska disputera, men det ställer krav på både höga
kunskapsnivåer samt finansiering. Det ställer också krav på oss som parti att välkomna resultatet
av denna utveckling och hur det kan komma att påverka vårt medlemsunderlag samt fackligpolitisk samverkan. Många av de högutbildade, de vi kallar för akademiker, är
samhällsintresserade och borde inte per automatik bli definierade av oss som kapitalister och
därmed borträknade från vår väljarkår, utan snarare tvärt om.
Om vi ska gå i takt med vår samtid så behöver vi prata om fackföreningsrörelsen för löntagare,
vilket innebär att vi antagligen måste ta oss utanför den socialdemokratiska boxen, speciellt om vi
ska utöka medlemsantalet och antalet röster på partiet.
Vår historia kan verkligen vara vårt försprång om vi fortsätter att lära av den och inte låter
nostalgi stå i vägen för att förnya våra arbetssätt. Givetvis ska vi dra lärdom av vår mångåriga
historia, samt även komma ihåg varför vi startades, och gör vi det så inser vi att vi står inför ett
behov av förändring för att motarbeta de högerradikala krafter som har fått fotfäste i vårt
samhälle.
Vi kan inte fortsätta se olika fackliga tillhörigheter som motståndare till varandra där vi som parti
måste ta ställning för antingen den ena eller den andra, för det gynnar enbart arbetsgivaren. Vi
måste samarbeta med fler fackliga organisationer än LO. Inom många av de fackliga
organisationerna på tjänstemannasidan har medlemmar som till stor del arbetar inom den
offentliga sektorn. De är till stor del bärare av välfärden idag. Det samhällsintresse som de har
måste vi ta tillvara på som parti.
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Vi kan inte bortse från de som har en akademisk utbildning bara för att det inte traditionellt har
varit våra väljare, då samhället har förändrats och den gruppen har blivit så mycket större. Det är
vi som parti som har drivit fram denna utveckling, alla skulle ha samma möjlighet till utbildning,
då måste vi även bejaka resultatet av denna satsning som vi stred så hårt för.
Ska vi som parti enbart rikta in oss på de som identifierar sig som arbetare – då kommer vi att få
inrikta oss på att vara ett 10%-parti. 20% i landet identifierar sig själva som arbetare, varav flera
väljer vänster eller SD. Det ska inte vara vi som parti som gör bedömningen om man ser sig som
arbetare eller ej. Borde vi inte istället rikta in oss på löntagare och deras frågor? Vi får då ett
bredare anslag och kan attrahera större grupper i samhället, vilket vi kommer att behöva göra för
att fortsätta vara det största och ledande partiet i landet. Detta innebär inte att vi släpper våra
kärnfrågor.
Ska vi som parti fungera i vår nuvarande organisation men även framöver med den förändring
som Sverige genomgått så måste vi våga tänka nytt – utan att släppa på vår ideologi där LO
fortsätter spela en stor roll.
Vi anser att facklig-politisk samverkan är viktig, därför bör vi som parti bredda den till att
innefatta alla fackförbund som delar våra värderingar.

Vi föreslår
att Distriktsstyrelsen arbetar aktivt för att få till en samverkan även med fackliga organisationer
utanför LO.
att Distriktsstyrelsen får i uppdrag att återrapportera samverkan med fackliga organisationer
utanför LO vid nästa distriktskongress.
att Distriktsstyrelsen utser en ledamot till ansvarig för detta arbete.

Catrin Tufvesson och Rune Sandström
Kävlinge Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Rune Sandström
Ordförande

En av orsakerna till att vårt parti – Socialdemokraterna - under decennier har haft ett starkt stöd i
befolkningen är att vi har tagit tag i framtidsfrågorna och löst dem på ett sätt som gynnat
folkflertalet. Det gäller krispolitiken på 1930-talet, pensionsfrågan på 50-talet, arbetsmiljö och
arbetsrätt på 70-tlet för att nämna några.
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Vi socialdemokrater är den politiska kraft som har störst möjligheter att lösa de framtida
utmaningar som vi står in för. Det är miljö- och resursfrågor samt fördelningen som i dag är
väldigt ojämn. Det krävs en politik som är mer solidarisk både mellan de människor som lever i
dag och m h t kommande generationer.
Förra året biföll distriktskongressen en motion, nr 139, kring delaktighet m m i beslutsprocessen,
vilket är oerhört viktigt. Men det är också absolut nödvändigt att vi även tar initiativ till dialog
kring de mer långsiktiga frågorna, vilket bl. a är viktigt för att nå yngre människor
Socialdemokraterna bör i syfte att stimulera till dialog kring framtidsfrågor bl. a bjuda in till
seminarier och debatter. Det bör man kunna göra i samarbete med fackföreningsrörelsen, ABF
samt ideella organisationer av olika slag.
Att vi har en tydlig politik ut ifrån vart partiprogram är en av grundstenarna för att människor ska
engagera sig. Därför ska det finnas en tydlig information, om politiken nationellt, regionalt och
kommunalt på vårt partis hemsida och andra digitala medier. Det är där de allra flesta söker
information idag.
Det ska också vara enkelt att bli medlem i socialdemokraterna. Om någon person funderar på att
bli medlem så gör man kanske det i de allra flesta fall utan att ta kontakt med någon S-förening
eller Arbetarekommun. Beroende på att man kanske inte känner någon socialdemokrat eller
kanske inte heller har kunskap om partiets organisation?
Det är också viktigt att en ny medlem får en återkoppling från Arbetarekommun samt även från
den socialdemokratiska föreningen. Eftersom det finns väldigt skiftande resurser bland
Arbetarekommunerna så kan det kanske i vissa fall finns skäl att partidistriktet ansvarar för denna
återkoppling?
Allting rörande medlemskap i socialdemokraterna bör vara väldigt tydligt på hemsidan. Vårt parti
har numera ”rullande medlemsår”, d v s medlemskapet gäller 12 månader framåt och inte per
kalenderår. Det bör tydliggöras på hemsidan. Så att alla presumtiva medlemmar, och även alla
aktiva i partiet, är helt införstådda med det.
De socialdemokratiska valupptakterna i Skåne har under de senaste 50 åren varje gång samlat
1000-tals och ibland 10 000 tals partimedlemmar. Varje gång har partiordföranden medverkat. Så
var det inte 2018. Det var mycket knapphändig information om den valupptakt som
genomfördes i Malmö Folkets Park.

Vi föreslår
att bjuda in medlemmar och sympatisörer i Skåne till dialog kring framtidsfrågor i form av t ex
seminarier etc. och gärna i samarbete med andra organisationer
att nya medlemmar garanteras en återkoppling - inom en månad - om att man har blivit medlem
samt information om den lokala organisationen, vem som är kontaktperson(er) etc.
att frågan om villkor för medlemskap bl. a kring ”rullande medlemsår” tydliggörs på hemsidan
att valupptakterna i Skåne framöver planeras uti från målsättningen att samla hela den skånska
arbetarrörelsen samt att det tas upp som en målsättning i riktlinjerna in för resp. valår
att motionen även sänds till partistyrelsen
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Gunnar Jönsson, Per Olsson, Tord Persson, Mats Nilsson, Kerstin Vikner och Ola Christiansson
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande

Det hölls Distriktskongress den 7 och 8 april 2018 i Malmö
Protokollet blev inte justerat förrän 14 aug. 2018.
Så får det inte gå till.

Vi föreslår
att man på Skånes Socialdemokratiska partidistrikt kongress beslutar om datum
för distriktskongressens protokolls justering.

Lennart Andersson
Svalöv Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Émilie Lundgren
Ordförande

2008 startades officiellt HBT-Socialdemokrater. På partikongressen i Göteborg 2015 blev de en
erkänd sidoorganisation. 2016 startades distriktet HBT-Socialdemokrater Skåne.
På skånska partidistriktets kongress 7-8 april 2018 antogs ekonomiskt anslag till alla
sidoorganisationer som har organisation på distriktsnivå förutom till HBT-Socialdemokrater.
På en öppen fråga gällande avsaknad av ekonomiskt anslag gavs motiveringen att HBTSocialdemokrater Skåne precis startats. HBT-Socialdemokraters distrikt har snart funnits i tre år.
Socialdemokraterna står för allas lika värde och är emot diskriminering. Det tog sju år från att
HBT-Socialdemokrater grundades till att de blev en erkänd sidoorganisation. Ska det behöva ta
lika lång tid innan de får samma rättigheter som övriga sidoorganisationer på distriktsnivå? Vi
tycker inte att det känns rimligt.
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Vi föreslår
att HBT-Socialdemokrater blir lika mycket värda som övriga sidoorganisationer gällande alla
aspekter, även ekonomiska.
Fackens S Landskrona och Innerstadens S-förening
Landskrona Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Jenny Tillander
Ordförande
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Regeringsformen slår fast statsskickets grunder i Sverige.
I det första kapitlet står det att "all offentlig makt utgår från folket", att folkstyret bygger på "fri
åsiktsbildning" och "på allmän och lika rösträtt".
För ändringar i grundlagen gäller att:
"Två likalydande beslut krävs i riksdagen med ett riksdagsval mellan besluten (kan vara extraval).
Ändringsförslaget kan tas upp i en folkomröstning om en tredjedel av riksdagens ledamöter
röstar för det samtidigt som ett riksdagsval (ordinarie eller extraval)".
Om vi får en tillfällig majoritet i riksdagen som tycker att personer med utländsk bakgrund och
nationella minoriteter inte ska ha samma rättigheter som andra i Sverige kan man enkelt införa
det. Det behövs bara två beslut i riksdagen med enkel majoritet: efter ett ordinarie val och efter
ett mellanliggande extraval. Om majoriteten fortfarande har 51 procent efter extravalet kan de ta
ett nytt beslut i riksdagen och avskaffa de grundläggande reglerna om mänskliga rättigheter och
demokrati.
Hur ser det ut i länderna i vårt närområde? I Finland finns det en regel som säger att för att
ändra grundlagen måste det först till ett riksdagsbeslut, därefter ett val. Det andra beslutet ska tas
med kvalificerad majoritet, det vill säga trefjärdedels majoritet. I Norge har man en regel som
säger att grundlagen inte får ändras i de grundläggande frågorna som statsskick och demokrati,
utan de får bara ändras i detaljer.
Varför är skyddet svagt i Sverige? Skandinavien och England är historiska folkmaktsstater.
Folkmakten ska ha frihet att bestämma det som folkmakten vill. Grundlagsreglerna har setts som
en begränsning av den politiska demokratin. Tidigare hade vi starka folkrörelser som var väl
förankrade i alla generationer. Om vi skulle upphäva demokratiska värden som yttrandefrihet,
demonstrationsfrihet och organisationsfrihet hade det mött ett oerhört starkt motstånd. Nu
reagerar väljarkåren utifrån andra politiska och ideologiska värderingar där starka populistiska
rörelser kan ta över. Det finns nu behov av en broms i systemet mot avskaffandet av demokratin.
Är vi inte skyddade av EUs konventioner? Om Sverige vill lämna EU, Europarådet och struntar i
FNs regler, så gör vi det. Det är ingen som kan hindra det.
Hur ska vi göra för att skydda demokratin? Ett sätt är att göra som i Finland: att bägge besluten
om grundlagsändring tas med kvalificerad majoritet med ordinarie val emellan. Alternativet är det
tyska systemet, som ligger nära Norge: man skriver in i grundlagen att vissa grundläggande regler
inte går att ändra. Och så måste man lägga till att den regel som reglerar detta inte heller går att
ändra.
Det bör föras in en artikel som tydligt innebär, om inte totalt förbud, så vart fall stark
begränsning mot beslut från tillfälliga enkla majoriteter som vill begränsa vår demokrati och
mänskliga rättigheter. En artikel i Regeringsformen kan införas som anger att ändring i strid med
statsskicket och grundläggande mänskliga rättigheterna är otillåtna eller måste tas med
kvalificerad majoritet och med mellanliggande ordinarie val.
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En artikel i Regeringsformen kan införas som anger att ändring i strid med statsskicket och
grundläggande mänskliga rättigheterna är otillåtna eller måste tas med kvalificerad majoritet och
med mellanliggande ordinarie val.

Vi föreslår
att det ska utredas hur författningen ska ändras så att man inte med enkel majoritet kan ändra
grundlagarna
Stefan A. Johansson
Helsingborg Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Mikael Andersson
Ordförande

Lagstiftningen inom den offentliga upphandlingen är svag gällande varor och material
innehållande okända eller potentiellt giftiga och hälsovådliga kemikalier. Enligt nuvarande
lagstiftning är det förbjudet att tillsätta kemikalier med egenskaper i mängder som är bevisat
giftiga. Det är idag dock fullt möjligt att tillsätta kemikalier med okänd giftighet oberoende om
de kan antas vara giftiga eller ej. Detta får som effekt att det bla i våra hus finns varor och
material som under många år kan vara hälsovådliga för de boende och vara problematiska vid
rivning och destruktion.

Vi föreslår
att socialdemokraterna ska arbeta för att försiktighetsprincipen ska gälla vid all offentlig
upphandling avseende varor och material med okänt eller potentiellt giftiga och hälsovådligt
kemikalieinnehåll.
att varor och material ska väljas utifrån lägsta möjliga skada.

Adolfsbergs Soc.dem. Förening
Helsingborg Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Mikael Andersson
Ordförande
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Inte sällan har kaffet kallats för saker som ”arbetarrörelsens svarta blod”. Vi inom arbetarrörelsen
konsumerar ohyggliga mängder kaffe. Sverige i sin helhet är ett av världens mest kaffedrickande
länder med närmare 1000 koppar per person per år. Men, i och med klimatförändringar på vår
planet behöver vi ändra våra sätt att konsumera. Ekologiskt kaffe är därför något vi i större
utsträckning borde dricka.
Kaffe utvinns från kaffebönan som växer i länderna kring ekvatorn. Bönan odlas på mark som
tidigare har varit regnskog. Det är allmänt känt att det är av ondo att skövla regnskog och att
klimatet lider till följd av skövlingen. Ett helt ekosystem med hem för olika arter i den biologiska
mångfalden förstörs vid regnskogsskövling. Kol som regnskogen binder släpps ut i atmosfären
och bidrar till växthuseffekten. Detta är några av effekterna.
Kaffeodlingen är dessutom en av de mest besprutade odlingarna av kemiska bekämpningsmedel.
Dessa bekämpningsmedel skadar i sin tur både djur, natur och människor som jobbar på
plantager. Dessa bekämpningsmedel må har förbjudits inom EU men det innebär inte att de är
förbjudna på de sydamerikanska kaffeplantagerna. Det leder till bland annat algblomning pga.
övergödning och förgiftningar av grundvatten som i sin tur dricks av människor och djur. Det
innebär också en negativ påverkan på vårt ozonlager som är livsviktigt för att minska
växthuseffekten.
Ekologiskt kaffe borde därför vara norm för alla. Det ger ett mindre ekologiskt fotavtryck, bidrar
till bättre löner för arbetare, gör så att vi minskar mängden onödiga kemikalier vi får i oss och
bidrar till att bevara biologisk mångfald som annars riskerar att utrotas där kaffet odlas.

Vi föreslår
Att Socialdemokraterna i Skåne ska, i den mån det går, köpa in ekologiskt kaffe till distriktets
verksamhet.
Adrian Magnusson
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande
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Det svenska rättsväsendet utgår i dag från två juridiska kön: man och kvinna. Men det finns
personer som inte känner sig tillhöra något av dessa kön, icke-binära transpersoner. Detta skulle
bland annat kunna innebära ett införande av könsneutrala personnummer, dvs ett juridiskt
erkännande av icke-binära.
Tyskland brukar nämnas som det enda europeiska land där möjligheten till ett tredje juridiskt kön
finns. I Tyskland, Australien, Indien, Nepal, Pakistan, Nya Zeeland och Sydafrika är länder som
på olika sätt ger möjlighet att registrera ett tredje juridiskt kön.
Att ha möjlighet att registrera ett annat kön än man eller kvinna skulle förbättra livskvaliteten för
många människor. En kommande utredning måste förutom frågan om ett tredje juridiskt kön
utreda hur personnumret kan göras könsneutralt och om det ska finnas en möjlighet att avstå
från att registrera ett juridiskt kön. På sikt bör det juridiska könet avskaffas.
En majoritet i riksdagen ställer sig bakom en utredning om att införa ett tredje kön i Sverige. Mot
förslaget står Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Utredningar har också
gjorts men lagstiftningen har dröjt. Socialdemokratiska partiet bör vidtaga åtgärder för att detta
genomförs.

Vi föreslår
att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet att partiet för
lagstiftningen om ett tredje kön i mål.
Bo Widegren
Ystad Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Roger Jönsson
Ordförande

I Skånes 33 kommuner finns olika förutsättningar när det gäller utveckling. Det skiljer även
mellan olika delar, såsom stadsdelar etc., inom resp. kommun. Det handlar om läge,
kommunikationer, bebyggelse och boendeformer. Det påverkar också möjligheterna till
integration och sammanhållning. Marknadskrafterna, i form av byggföretag m fl. koncentrerar
sina investeringar till i första hand områden där man tjänar mest pengar.
Därför är det viktigt att målmedvetet driva en politik som bidrar till att utjämna skillnaderna och
skapa goda förutsättningar för utveckling i alla delar av Skåne. I det Skåneprogram, som
distriktskongressen beslutade om 2018, understryks en del frågor som är viktiga för en utveckling
hela Skåne:
Välfärden är avgörande för att skapa ökad jämlikhet och jämställdhet.
För att möta framtidens vårdbehov krävs att sjukvården byggs ut och att den nära vården
förbättras.
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För att uppmuntra till regelbundna tandvårdsbesök krävs att invånarna har nära till sin
tandvårdsklinik. Särskilt viktigt är det för barn och ungdomar som regionen har ett speciellt
ansvar för.
Fler offentliga vårdcentraler och vårdcentralsfilialer ska etableras där behov finns,
på mindre orter, i utbyggnadsområden och i socialt utsatta bostadsområden
”Socialdemokraterna i Skåne vill satsa på att utveckla kollektivtrafiken i hela Skåne. Samtidigt ser
förutsättningarna för resandet olika ut i olika delar av Skåne. Att se till skåningarnas olika behov
är en grundbult i den socialdemokratiska visionen för hur vi bygger Skåne helt.
En väl utbyggd kollektivtrafik är också en jämställdhetsfråga. Resmönstren visar att kvinnor i
större utsträckning reser kollektivt än män. Att satsa på att utveckla det kollektiva resandet
ytterligare är därför ett sätt att utjämna ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män.”
En del borgerliga partier talar ofta om landsbygdsutveckling m m, men man har ingen långsiktig
strategi eller tar några kraftfulla tag för utveckling av hela Skåne. Det innebär att man inte ser till
helheten och att s k marknadsmässiga lösningar får stort spelrum.
Ett exempel är att borgarna under perioden 2011–2014 lade ned flera folktandvårdskliniker på
mindre orter i Skåne. De boende i dessa områden fick längre att åka för tandvård liksom
skolbarnen. Eftersom Folktandvården har ett särskilt ansvar för skolbarnen tvingas berörda
kommuner ordna skjuts av barnen till närmaste annan folktandvård alt. en privat tandklinik. Det
innebär också att skolbarnen missar fler undervisningstimmar. Även om Region Skånes
Folktandvård, som drivs som AB, kan påvisa att nedläggning av en enskild folktandvårdsklinik
minskar kostnaderna för bolaget, så är det nästan utan undantag en samhällsekonomisk förlust.
I en del eftervalsanalyser har man dragit slutsatsen att socialdemokraternas minskade röstandel
många känner sig ”svikna” bl. a på grund ökade klyftor i samhället. Det har påverkat tilliten till
socialdemokraternas förmåga att lösa aktuella samhällsfrågor och skapa ett mer jämlikt och
jämställt samhälle. Alla ska med – för att återanvända valslogan från 2006.
Det är viktigt att vi tydligt visar, att en socialdemokratisk politik gör skillnad.

Vi föreslår
att skapa förutsättningar för en mer jämlik utveckling i alla delar av Skåne
att i den politiska debatten samt i media särskilt uppmärksamma detta tillsammans med berörda
arbetarekommuner.
att motionen sänds till den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen samt
Arbetarkommunerna i Skåne

Gunnar Jönsson, Per Olsson, Tord Persson, Mats Nilsson, Kerstin Vikner och Ola Christiansson
Lund Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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Idag kan en person som blir invald i någon politisk församling lämna partiet hon/han är invald
för och fortsätta som politisk vilde.
Det innebär att partiet förlorar den platsen som väljarna har gett förtroende åt.
Vårt politiska system bygger på att vi röstar på ett visst parti och har sedan möjlighet att kryssa
kandidater som det partiet har utsett. Då blir det orimligt att de personerna, efter de blivit invalda,
lämnar partiet men inte den politiska posten. Vem företräder man då? Sig själv? Eller något annat
parti?
Det här systemet motverkar den representativa demokratins spelregler och gör att människor kan
få smitvägar in i politiska församlingar utan att behöva ta något ansvar inför sina väljare.

Vi föreslår
att möjligheten till att vara politisk vilde tas bort.
att politiska uppdrag tillhör parti och inte person.
att Skånes partidistrikt sänder motionen vidare till riksdagsgruppen.

Margreth Adolfsson
Osby Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Tommy Augustsson
Ordförande

Du gamla, du fria är skriven av Richard Dybeck år 1844.
Till skillnad ifrån andra länders nationalsånger har aldrig ”Du gamla, du fria” blivit officiellt
antagen som nationalsång för vårt rike. Jag tycker det är hög tid att ändra beslutet.
”Du gamla, du fria” är Sveriges inofficiella nationalsång, ändå är det sången vi sjunger vid
högtidliga möten i rikets namn. Hur kan man ha en inofficiell nationalsång när man icke har en
officiell?
Från början hette sången ”Du gamla, du friska”, men 1858 ändrade Dybeck till ”Du gamla, du
fria”.
Det stora genomslaget fick sången när Kung Oscar II på Lunds universitet våren 1893 hörde
sången framföras, då även konungen för övrigt stod upp.
Jag tycker vi ska pröva om beslutet och anta ”Du gamla, du fria” som Sveriges officiella
nationalsång.

109

Vi föreslår
att anta ”Du gamla, du fria” som Sveriges officiella nationalsång
Viktor Rosberg
Staffanstorp Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Rikard Larsson
Ordförande

Idag finns det en spärr på 4 procent för att ett parti ska få mandat i Sveriges riksdag. Skälet till
denna spärr är att underlätta regeringsbildningar genom att färre småpartier kommer in. Spärren
motverkar en uppdelning i många små partier, som vid ett lågt valdeltagande och hög
mobilisering kan få oproportionerligt stort inflytande.
Idag går utvecklingen mot ett allt större inslag av partier med en eller enstaka politiska frågor på
sin agenda och som ställer upp i riksdagsval.
För att trygga stabiliteten i landets ledning och underlätta regeringsbildandet borde spärren vid
riksdagsval höjas till 8 procent. Detta skulle förmodligen också leda till ett ökat valdeltagande
genom att väljare till de partier som ligger nära gränsen mobiliseras i högre grad.

Vi föreslår
att riksdagsspärren höjs till 8 procent.
Viktor M.I. Rosberg
Staffanstorp Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Enskild
Rikard Larsson
Ordförande

Det var val hösten 2018. Man hade till detta val dragit ner antalet vallokaler där man blev
avbokad i röstlängden den 9 sept. Detta skapade enligt min mening stor belastning på de
valarbetare som skulle räkna röster på kvällen.
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Vi föreslår
att man undersöker möjligheten av att gå tillbaks till de röstlokaler man hade till valet 2014.

Lennart Andersson
Svalöv Arbetarekommun har beslutat att insända motionen som Egen
Émilie Lundgren
Ordförande
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