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Socialdemokraterna i Skåne har fastställt sina distriktsmotioner och prioriterat vilka frågor de kommer att
driva på partikongressen i Göteborg i november. Fokus ligger på en ekonomisk politik för full sysselsättning,
välfärdsreformer som gör verklig skillnad för breda löntagargrupper och klimatpolitik för att bygga det gröna
folkhemmet.
- Vi menar att det krävs en omställning av den ekonomiska politiken som tar sikte på full sysselsättning och
gör det möjligt att investera Sverige ur krisen, säger Niklas Karlsson ordförande för socialdemokraterna i
Skåne och fortsätter:
-Det råder knappast någon tvekan om att politiken för full sysselsättning har varit en av kronjuvelerna under
efterkrigsperiodens strategi för ett mer jämlikt samhälle. Denna politik har tillsammans med uppbyggnaden av
den generella välfärdsstaten varit, och är alltjämt, en av grundpelarna i den svenska folkhemsmodellen, säger
Niklas Karlsson, ordförande för socialdemokraterna i Skåne.

Full sysselsättning har en avgörande betydelse för människors livskvalitet, för att minska de sociala och ekonomiska
klyftorna i samhället, för att stärka den sociala sammanhållningen och för att garantera löntagarnas ekonomiska och
sociala trygghet. Att fler människor har ett jobb är också en grundläggande förutsättning för en god tillväxt, som i sin
tur har en avgörande betydelse för att klara välfärdens finansiering.
Den ekonomiska politiken är avgörande för att nå målet om full sysselsättning. Därför föreslår socialdemokraterna i
Skåne bland annat målet om full sysselsättning får högsta prioritet i den ekonomiska politiken. Konkret innebär det att
- regelverket måste ändras så att lånefinansiering av statliga investeringar i olika delar av infrastrukturen blir
huvudregel,
- dagens överskottsmål ersätts med ett balansmål,
- förutsättningarna utreds om det är möjligt att ersätta dagens modell för statsbudgeten med en drifts- och
kapitalbudget,
- skattepolitiken används för att motverka och begränsa negativa fördelningseffekter,
- genomförande av en långtgående skattereform som bygger på de huvudprinciper som var vägledande för den stora
skattereformen under början av 1990-talet och som sammantaget innebär en höjning av skattekvoten i syfte att
bättre klara finansieringen av välfärden,
- det görs en genomgripande översyn av möjligheten till bättre samordning av penning- och finanspolitiken, givet den
nuvarande uppgifts-och ansvarsfördelningen mellan dessa båda delar av den ekonomiska politiken med en
självständig Riksbank.
- I väntan på en större skatteomläggning bör andra skattepolitiska åtgärder övervägas som har positiva
fördelningseffekter, såsom att trappa ner jobbskatteavdraget för höginkomsttagare.

Den svenska modellen består av många olika delar som tillsammans kan skapa jämlikhet, hög sysselsättning och hög
tillväxt. Men sedan 1990-talet har ojämlikheten ökat i takt med att de offentliga välfärdsåtagandena minskat och
arbetslösheten blivit väsentligt högre än under de fyra decennier som föregick 1990-talskrisen. Nu föreslås
välfärdsreformer som är centrala för att öka jämlikheten.
Det gemensamma pensionssystemet är en grundläggande del av den svenska modellen. Det ska ge ett värdigt liv och en
god försörjning till den enskilde när den aktiva arbetsperioden är över. Principen för pensionssystemet ska vara att
pension är uppskjuten lön.

Pensionssystemet bör reformeras med målsättningen att en genomsnittlig löntagare vid pension erhåller minst 70
procent av slutlönen. Pensionssystemet måste därför tillföras mer pengar så att den så kallade bromsen kan avskaffas att
inkomster från pension, socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring beskattas
likvärdigt med inkomst från förvärvsarbete. Dessutom föreslås att ett individer som uppfyller förvärvsvillkoret om 44
års arbete ska kunna få inkomstpension från 65 års ålder, utan att inkomstpensionens nivå påverkas.
Tänderna är en del av kroppen och ska därför behandlas så. Men det råder stor ojämlikhet i tandhälsa som hänger
samman med de höga kostnaderna för tandvårdsbesök. En basundersökning hos tandläkare har idag ett referenspris på
865 kronor och för behandling kan man behöva betala tusentals och ibland tiotusentals kronor.
Det sätt som tandvården är organiserad på idag är inte förenligt med välfärdsstatens principer. För sjukvården, vilken
däremot följer välfärdsstatens principer, gäller att individen har rätt till sjukvård efter behov och medicinsk prioritering,
och hen skyddas mot höga kostnader av ett högkostnadsskydd som uppgår till 1.150 kronor per år för öppenvård. Det
finns inga sakligt medicinska skäl till att skilja på hälso- och sjukvård av kroppen i stort och av tänderna.
Socialdemokraterna föreslår att ett högkostnadsskydd på samma nivå som gäller i sjukvården införs i tandvården införs.

En hållbar utveckling förutsätter att alla människor, oavsett ekonomisk ställning, har möjlighet att vara delaktiga i
omställningen till ett fossilfritt samhälle. Kostnader och ansvar behöver fördelas på ett utifrån fördelningspolitikens
förutsättningar solidariskt sätt.
Om en grön omställning ska kunna lyckas och vinna brett stöd krävs att den både kan hantera klimatkrisens
problematik och de växande samhällsklyftorna. Det gäller att utgå från människors vardag. För den som bor i glesbygd
är bil en nödvändighet. För den som lever med knappa marginaler är semesterresor en lyxvara. För den som är sliten
eller har fysiskt begränsad förmåga är cykel inget alternativ ens om det handlar om eldrift.
Att gemensamt investera i en grön omställning och göra alternativen tillgängliga för var och en, är en uppgift att hantera
som berör en rad olika samhällsområden. Så kan det som ibland benämnts ”det gröna folkhemmet” steg för steg blir en
realitet.
Socialdemokraterna i Skåne föreslår därför alla klimatpolitiska åtgärder syftar till hållbar utveckling utifrån sociala,
ekonomiska och ekologiska aspekter. All klimatpolitik ska inkluderas i den generella välfärdspolitiken samt vara en
integrerad del av den ekonomiska politiken.
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