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18 Arbete
MOTION NR 1
En vikarie behöver inte vara tillfällig
För många är första steget in på arbetsmarknaden genom timanställningar och vikariat. Men många
utnyttjas med hjälp av otrygga anställningar som avslutas innan man blir in-LASad. Detta för att behovet
av vikarier är ständigt i många verksamheter men man tar in nya vikarier hela tiden. Just eftersom behovet
är konstant anser vi att det är ett tillfälle att öka tryggheten för vikarierna genom att skapa
tillsvidareanställningar för deras tjänster. Då skulle den konstanta rekryteringen av vikarier minska,
arbetstryggheten öka, kontinuitet för brukare öka samt tillgången på vikarier förbättras. Framförallt skulle
man ta vara på människors kompetens på ett bättre sätt.
Vi yrkar:
Att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till distriktskongressen.
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för tryggare anställningar för vikarier inom Region Skåne.

Amani Loubani, Shatila Salami - Antagen av: Holma-Fosiedals S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 2
Visstidsanställning och vikariat ska gälla i max 6 månader
Då man i riksdagen avslog motionen om att avlägsna allmän visstid från LAS (Lagen om
anställningsskydd), så vill jag föreslå att allmän visstidsanställning får användas i max sex månader och ska
därefter övergå i en tillsvidareanställning.
Anledningen till denna motion är att man får sämre förutsättningar genom en visstidsanställning som idag
är tillåten under två år men om man går från en visstidsanställning till ett vikariat, kan man vara anställd i
fyra år utan tillsvidareanställning.
Negativa konsekvenser:
- Banken ger inte lån
- AGB-ersättning gäller inte för arbetare
- TRR, (Trygghetsrådet) får man inte hjälp av som tjänsteman
Vi föreslår:
Att distriktskongressen ger partiet i uppdrag att ändra i LAS så att allmän visstidsanställning och vikariat
endast får gälla i sex (6) månader och ska därefter övergå i en tillsvidareanställning.
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Åhus S-förening
Kristianstad
Motionen insänd som Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 3
Reformera LAS!
Under nittonhundratalet var paragraf 32 i SAF:s (Svenskt Näringsliv) stadgar den för LO mest förhatliga
paragrafen som utvecklades att bli praxis även civilrättsligt. Texten i denna stadga som innebar att
arbetsgivaren hade rätten att fritt leda och fördela arbetet, samt antaga och avskeda arbetare. I samband
med att den nyvalda riksdagen 1982 infördes ett antal arbetsmarknadslagar fanns även ”Lagen om
anställningsskydd”. Även medbestämmandelagen (1976) innebar begränsningar av arbetsgivarens ensidiga
rätt vad gäller anställningsförhållande.
Fortfarande anser kapitalet och den samlade borgerligheten att lagen skall reformeras, det vill säga,
återigen göra löntagarna rättslösa. Detta har inneburit en överenskommelse inom det så kallade 73-punkts
programmet. Vi motionärer delar uppfattningen att lagstiftningen skall moderniseras. Vi menar att själva
syftet med lagarna var att tillförsäkra de anställda en rimlig trygghet i anställningen. Under åren har lagen
och tillämpningen alltmer urgröpt densamma. Då lagen antogs innehöll den punkterna ’provanställning’
och ’visstidsanställning’. Huvudregeln bör vara tillsvidareanställning.
Skäl till uppsägning från en fast anställning fanns under två rubriker, arbetsbrist eller personliga skäl. Båda
punkterna skall betyda sakliga skäl och innebär förhandlingsplikt mellan parterna. Under åren har det skett
en del ändringar, oftast till löntagarnas nackdel. Anställningsformer som timanställningar och
visstidsanställningar har på många sätt tänjt på de ursprungliga intentionerna med lagen. Även begreppet
kompetensbrist har missbrukats. Där arbetsgivarens skyldighet till kompetensutveckling av anställda har
försummats.
Generellt sett är stora delar löntagare utsatta för rovdrift, årtal av timanställningar där man rings in vid
behov, där provanställningar förlängs under år genom olika kryphål i lagen. Lagens syfte var att vikariat,
viss tid m.m. efter 12 månader skulle övergå i fast anställning. Nu kan den tiden överskridas väsentligt
genom att man räknar fram egentlig arbetstid. Man kan även få en anställning där anställningen är
skyddad, medan timmar inte är skyddade, s.k. ”hyvling”, detta har fastställts genom dom i AD.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:
Att Lagen skall återgå till de ursprungliga intentionerna med att arbetstagaren efter ett års anställning
(vikariat, provanställning m.m.), skall erbjudas fast anställning.
Att Vid uppsägning av skäl som avsaknad av kompetens från arbetstagarens sida skall arbetsgivaren kunna
påvisa erbjudande av relevant kompetensutveckling.
Att Timanställning skall jämställas med övriga anställningsformer.
Att Vid anställning skall arbetstid också vara skyddad. Den s.k. hyvlingen skall avskaffas.
Att Värna nuvarande turordningsregler.
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Elfva Barrio och Embla Lindau
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 4
Ett inkluderande samhälle
I ett samhälle där främlingsfientlighet, stöd för högernationalism och polarisering ökar så ökar även
diskriminering. Personer med olika funktionsvariationer, kön, könsuppfattning, könsidentitet,
trosuppfattning och etnicitet blir utsatta för olika former av diskriminering. Diskriminering urholkar
människovärdet. Det bidrar till ojämlikhet. Det har ett pris för individen och skapar en stor kostnad för
samhället.
Stereotyper
Diskrimineringsombudsmannen publicerade rapporten Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering
(2016). I den kan man läsa hur stereotyper om muslimer bekräftas i media där 'Nästan alla artiklar handlar
om eller relaterar till våld, hot, islamofobi eller spänningar i samhället. Även om muslimer inte alltid
framställs som ”onda” eller förövare, så blir den sammantagna bilden att muslimer och islam nästan alltid
sammankopplas med problem.
Personal och arbetssökande
I DOs rapport Kedjor av händelser kan man bl.a. läsa följande:
-Studier visar till exempel
att det är ungefär dubbelt så svårt för en person med ett arabiskt eller afrikanskt klingande namn att få en
positiv respons från en arbetsgivare på en jobbansökan jämfört med en person med ett svenskt klingande
namn.
-Anmälarna upplever att de blivit utnyttjade av arbetsgivare som billig arbetskraft när de arbetat som
visstidsanställda eller på praktikplatser. Flera berättar att de avstått från att protestera mot
missförhållanden för att de inte vill framstå som besvärliga – de vill gärna ha en tillsvidareanställning.
Studien "Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet" som gjordes på uppdrag av
Diskrimineringsombudsmannen år 2012 visar bl.a. följande:
-stora skillnader på sysselsättnings- och lönenivåer om man jämför utifrån kön eller etnicitet
-stora skillnader i risken att bli arbetslös om man jämför personer med utländsk respektive svensk
bakgrund. Skillnaderna beror inte på demografiska variabler eller skillnader i kompetens. Skillnaderna
kvarstod även när forskarna tillskrev personer med utländsk bakgrund överdrivet goda kvalifikationer
-unga med invandrarbakgrund har en högre risk att inte vara anställda och att inte etablera sig på
arbetsmarknaden än unga med svensk bakgrund.
Resultaten var de samma oavsett utbildningsnivå, kön, civilstånd, om personen har barn eller inte, om
personen lever i storstad eller inte
ingen skillnad på diskriminering mellan första och andra generationens invandrare
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-personer med öst- eller icke-europeiskt ursprung som hade bott i Sverige i mer än 20 år visade sig ha
mellan 55 och 70% lägre sannolikhet än personer med svensk bakgrund att ha en reguljär anställning
-arbetsgivare har en tendens att välja bort personer som är äldre, icke-européer, muslimer eller judar
För oss är diskrimineringen på arbetsmarknaden en avgörande faktor som leder till större samhällsklyftor
och förankrar diskrimineringsgrunderna ytterligare. I längden leder arbetslöshet till långvarig ekonomisk
utsatthet och ojämlik hälsa. Däremot bidrar en mångfald inom personal till ökad förståelse för olikhet.
Stora arbetsgivare måste föregå med gott exempel. En inkluderande arbetsmiljö och en
rekryteringsprocess som utesluter diskriminering är avgörande för sysselsättning av människor med
utländsk bakgrund.
Vi yrkar:
Att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till distriktskongressen i Skåne
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att antidiskriminering integreras i det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att antidiskriminering integreras i rekryteringsprocesserna som
man styr över

Amani Loubani, Shaip Morina Antagen av: Holma-Fosiedals S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 5
Skärpta krav vid bidragsanställningar
Många bidragsanställda har otrygga jobb och saknar kollektivavtal.
Bidragsanställningar, där en del av lönekostnaden betalas av någon annan än arbetsgivaren har mer än
fördubblats de senaste tio åren.
Syftet med lönebidragsanställningar är bland annat att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska
få en chans att kunna ta sig in.
Arbetsförmedlingen ska garantera att anställda får kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.
Forskare vid Lunds universitet har studerat alla bidragsanställningar i Helsingborgs kommun under 1 års
tid. Studien visar att endast 39% av de bidragsanställda omfattades av kollektivavtal.
Bidragssystemet bygger på ärlighetsprincipen. Arbetsförmedlingen gör stickprov i syfte att säkerställa att
arbetsgivarens uppgifter stämmer.
För att säkerställa att bidragsanställningar har trygga arbetsvillkor föreslår vi:
Att kollektivavtal skall vara ett krav vid bidragsanställningar.
Att ge Arbetsförmedlingen dom resurser som behövs för att kontrollera att arbetsgivare följer
överenskommelserna för erhållet bidrag
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Att fackförbundens yttrande ska vara avgörande för att arbetsgivare skall erhålla bidrag.

Handels S-förening
Helsingborg
Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 6
Språkval vid arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen
Under 2000 talet har det omkommit ca 1person/vecka på våra arbetsplatser i Sverige. Till detta tillkommer
alla de arbetsplatsolyckor som är så pass allvarliga att den olycksdrabbade blir sjukskriven på kort eller lång
sikt och i värsta fall aldrig mer kan återgå till sitt ordinarie arbete.
Varför dessa arbetsplatsolyckor förekommer kan diskuteras länge och väl men i grunden så måste någon
ha brustit i sitt arbetsmiljöarbete i att ingen riskbedömning har gjorts, att ”man skulle bara”, kostnader och
slimmade organisationer som gör att stressen ökar eller brister i rutiner och kunskapen om det arbete som
skulle ha utförts inte har nått fram.
Är det då språket som är problemet?
I AML (arbetsmiljölagen) Kap3 §3 står det att
-Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilket arbetet
bedrivsDenna text skall då tolkas att arbetsgivaren måste informera arbetstagarna om risker osv och att detta ska
anpassas till arbetstagarna. . När det gäller risker i arbetsmiljön så måste arbetsgivaren informera
arbetstagaren på ett sätt som denne förstår. Annars kan ju arbetstagarna skada sig.
Så i AML framgår det inte riktigt tydligt vilket språk som skall vara huvudspråket på en arbetsplats när det
gäller arbete kring arbetsmiljön dvs riskanalyser, skyddsronder, protokoll, tillbuds/olycksfallsrapportering
mm, mm.
Detta kan vara ett problem på de företag som är internationella där språket är annat än svenska eller
arbetstagarna har andra nationaliteter eller som under kortare perioder arbetar i Sverige men som inte
normalt bor i Sverige och inte har svenska som 1:a språk.
AML är skriven av en svensk myndighet och lagen är skriven på svenska och gäller i Sverige då borde
grunden för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna även bedrivas på svenska
På många arbetsplatser i Sverige är detta inget problem då ägandet är svenskt och merparten av de
anställda har svenska som modersmål, men samtidigt på arbetsplatserna kan det finnas arbetstagare där
svenskan inte är modersmålet. Här gäller det då att tillgodose att dessa arbetstagare även får till sig den
information som behövs i det dagliga arbetsmiljöarbetet på ett språk som de förstår. Dvs att skrivna
instruktioner och andra dokument får bli tvåspråkiga
Jag yrkar på att det i AML Kap3§3 tillförs följande:
Att AML tydliggör att svenska språket i tal och skrift skall vara huvudspråk i det daglliga
arbetsmiljöarbetet.
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Att i de fall arbetsgivaren har arbetstagare som ej har svenska som modersmål, ska arbetsgivaren tillse att
dessa arbetstagare får den kännedom om arbetsmiljön på ett språk som arbetstagarna förstår.

Lars-Eric Jönsson
Kävlinge
Motionen insänd som Egen
Rune Sandström
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 7
Stopp för privatiseringen av arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen behöver reformeras för att skapa en bättre fungerande verksamhet.
Att en privatisering av arbetsförmedlingen skulle vara en effektivisering av rådande arbetsmarknadspolitik
finns det inga forskningsbelägg för.
Australien, som är en inspiration för reformen att vilja privatisera myndigheten har inte visat sig generera
någon avsevärd förbättring av förmedlandet av arbete. Kostnaderna för upphandling, kontroll och
uppföljning kommer istället att öka kraftigt och det finns en stor risk för bedrägerier, fusk och korruption.
Ytterligare kostnader blir det för kommuner där ingen privat aktör etablerar sig och kommer istället bli en
kostnad för en redan hårt ansträngd kommunal ekonomi. Vi kan därför inte se någon anledning till att en
så ideologisk reform ska genomdrivas, den kommer snarare motverka sitt syfte att skapa en förbättrad
arbetsförmedling.
Vi yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för att januariavtalet ska omförhandlas och stryka
punkten om privatisering av arbetsförmedlingen.

Gustav Weijden, Antagen av: S-Studenter Malmö
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 8
Stoppa utredningen om arbetsrätten
Det existerar en betydande risk att utredningen om arbetsrätten kommer försämra maktbalansen mellan
arbetstagare och arbetsgivare. Det står i januariavtalet att ingen sådan maktbalansförskjutning ska ske, trots
detta finns det en risk att detta blir utfallet då utgångspunkten för den nytillträdda utredningen är att utöka
undantagen från turordningsreglerna och sänka kostnaderna för att avskeda personal. Utredningen har
även en del positiva direktiv så som att se till möjligheterna till omställning. Men trots dessa skrivningar
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existerar en betydande risk att utredningen kommer presentera förslag som urgröper arbetsrätten, då
Centerpartiets och Liberalernas krav om att förenkla arbetsgivares möjligheter att avskeda personal är
närmast omöjligt att balansera mot ett socialdemokratiskt mål att inte förändra maktbalansen mellan
arbetare och arbetsgivare.
Därav förblir det troligt att utredningen trots direktiv om att inte rubba maktbalansen på
arbetsmarknaden, presenterar förslag som försvagar fackens ställning, därav är det nödvändigt att
socialdemokratin motsätter sig dessa politiska förslag och kräver att utredningen läggs ned.
Socialdemokratin behöver vara tydligare om att denna politik som försvagar arbetares rättigheter går i
direkt motsättning mot partiets ideologi, samt är politik som riskerar att sänka både förtroendet för partiet
och generera ett utfall som ökar ojämlikheten i ett land som redan ser de snabbast ökande klyftorna de
senaste 40 åren bland alla OECD-länder.
Vi yrkar:
Att Skånes Socialdemokratiska partidistrikt ska verka för att lägga ner den nuvarande utredningen om
arbetsrätten.

Anton Svensson Antagen av: S-Studenter Malmö
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 9
Underlätta övergången mellan arbetsliv och pensionärstillvaro
Hur är det att leva som pensionär i dagens Sverige? Ja, svaret på den frågan har säkert många bottnar men
en grundläggande fråga är om samhället i tillräcklig utsträckning tar till vara den resurs som det samlade
pensionärskollektivet utgör. Utgångspunkten bör vara hur övergången från arbetslivet till
pensionärstillvaron gestaltar sig och vilka svårigheter man möter. Minskade inkomster betyder för många
större eller mindre omställningar i livsföring för att klara ekonomin. Saknaden efter det sociala nätverk
som arbetsplatsen utgjorde innebär för en del ett steg in i ensamhet och isolering.
Andra känner sig ”förbrukade” och mår psykiskt dåligt vilket kan leda till följdsjukdomar som i sin tur
kräver samhällsinsatser. Med stigande ålder följer också att en i ett förhållande avlider och den andra
partnern blir ensam. Konsekvenserna av ett dödsfall blir att pensionären får klara sig på en pension.
Ensamtillvaron ökar också risken att tappa sociala kontakter. Dessa och andra problem som kan uppstå i
samband med omställningen innebär naturligtvis inte att pensionärslivet generellt sett är törnbestrött.
Många pensionärer har ett rikt liv och är väl förberedda ekonomiskt vid en minskning av inkomsten. De
kan även ha ett aktivt liv och ett brett socialt nätverk. Vissa pensionärer kan och vill fortsätta att vara
verksamma inom arbetslivet efter uppnådd pensionsålder. Andra måste sluta sitt arbetsliv innan den
stipulerade pensionsåldern på grund av sjukdom m m.
Den fråga vi mot den här bakgrunden då bör ställa är i vilken utsträckning och inom vilka delar samhället
kan medverka till en bra övergång från arbetslivet. Det borde vara rimligt att utgå från att en person som
känner sig behövd och uppskattad mår bättre. Mår man psykiskt bra påverkar detta ofta också det fysiska
välbefinnandet. Därmed blir belastningen på sjukvården sannolikt mindre även om detta naturligtvis är
svårt att mäta.
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1. Skapa tillfällen att aktivera pensionärer inom skolor, förskolor, sjukhus, äldreboenden, föreningar,
företag m fl platser inom samhällsgemenskapen.
2. Utgångspunkten ska förstås vara enkla arbetsuppgifter som inte får inskränka på den fasta
arbetstagardelen. Här finns säkert en hel del att hämta och ge till personer som för sitt välbefinnande
behöver ha ett socialt kontaktnät och liv. På goda grunder kan man nog utgå från att en sådan extra resurs
också skulle bli uppskattad på de ställen där personerna ifråga erbjuds att vara verksamma. Det kan också
bli en tillgång mellan olika generationer.
3. Hur tidsmässigt omfattande dessa samhällstjänster ska vara kan givetvis diskuteras. En riktpunkt skulle
kunna vara upp till 5 timma veckan. Det får aldrig bli så att pensionären ska känna sig som en arbetstagare
som måste prestera vissa resultat. Man ska ses just som en samhällsresurs, ett mervärde på
arbetsmarknaden.
4. Vilken ersättning är möjlig och rimlig för denna typ av sysselsättning? Vad skulle ersättningen kosta
samhället? Skulle samhället även kunna ”räkna in en vinst” på dessa sysselsättningar – vinst i bemärkelsen
att berörda pensionärer mår bättre, ohälsotalen minskar och belastningen på andra samhällsfunktioner
reduceras?
Många har och kommer att få en minskad pension framöver. Även mot den bakgrundenskulle den
ersättning det här är fråga om kunna bidra till ett rikare och mera meningsfullt pensionärsliv.
5. Ersättningsnivån får inte uppfattas som och jämföras med en normal arbetslön. Den skulle grovt
uppskattat kunna ligga någonstans mellan 40 - 50 kronor/tim? En övre gräns bör övervägas liksom att
ersättningen bör vara skattebefriad. En smidig administration kring systemet bör också vara en
förutsättning. Med 5 timmar i veckan och 40 kr/tim. skulle det betyda ett tillskott på 800 kronor i
månaden. Ersättningen får på inget sätt påverka den
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för
att underlätta övergången mellan arbetsliv och pensionärstillvaro i enlighet med motionens riktlinjer
att Höganäs arbetarekommun ställer sig bakom motionen och insänder den till partidistriktet som sin egen

Bengt Silfverstrand
Höganäs
Motionen insänd som Enskild
Carola Persson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 10
Översyn och reglering av drogtester i arbetslivet
Antalet drogtester från arbetslivet som kommer in till Karolinska universitetssjukhuset och Unilabs (de två
största ackrediterade labben) som analyserar proverna, har mer än fördubblats på tio år. Enbart Karolinska
utförde 105 000 tester 2018. Ca 3,5% av testerna var positiva och då omfattar detta även förskrivna
läkemedel. Drogtester i arbetslivet är numera en etablerad del av företagshälsovården i Sverige sedan de
infördes för ca 30 år sedan. Arbetsmiljölagen AFS 1994:1 säger att arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar
för ”Alkohol och andra berusningsmedel”. Drogtestning i arbetslivet har av forskare (U. Hermansson)
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benämnts som en god förebyggande insats för att förebygga beroende eller identifiera och hjälpa
människor med ett beroende. Detta får anses vara en osäker slutsats eftersom frågan är en bristfälligt
beforskad del av arbetslivet. Vi vet helt enkelt inte vad konsekvenserna är.
Frågan om drogtestning har under en rad av år varit föremål för utredning och spänningsfältet handlar å
ena sidan om säkerheten på arbetsplatserna å andra sidan om människors rätt till ett privatliv och integritet
tex via EU konventionens Artikel 8, samt den svenska regeringsformen. Ett flertal utredningar, bla SOU
2009:44, har ej levererat en större tydlighet för arbetstagare och arbetsgivare på området.
Under hösten 2019 lyfte den fackliga organisationen IF Metall frågan om droger i arbetslivet och uttrycker
att det är för lätt att sparka eller köpa ut människor som påträffats med narkotika i kroppen. Samtidigt är
förordningarna under omarbetning (Arbetsmiljöverket) och från arbetsgivarorganisationer som
Teknikföretagen och verket självt uttrycks att det är orimligt att arbetsgivarna ska ha ansvar för specifika
sjukdomar/tillstånd, tex narkotikaberoende, spelproblem och psykiska diagnoser etc. I det nya förslaget
har Arbetsmiljöverket strukit allt som handlar om rehabilitering vid alkohol och andra berusningsmedel
vilket lett till kritik från fackligt håll.
Om ansvarsfrågan ändras för olika sjukdomar/tillstånd uppstår frågeställningen om drogtester i arbetslivet
enligt arbetsmiljölagen har en fortsatt legitimitet för arbetsgivaren. Om arbetsgivarna däremot fortfarande
anser att testning är en rimlig insats så är det på sin plats att integritetsingripande åtgärder som
drogtestning regleras som hos vissa andra länder i Europa.
I tex Frankrike tillåts enbart testning för högsäkerhetsklassade positioner. I Holland är nyanställningstester
av alla sökande förbjuden enligt lag. Vidare så har Finland (2003), Irland (2005) och Norge (2005) har
lagstiftning som tydligt och specifikt tar upp frågan om drogprovning på arbetsplatsen (EMCDDA).
Drogtestning i arbetslivet ska ses över i fråga om konsekvenser och vad ökningen de senaste 10 åren har
inneburit för de svenska arbetstagarna och arbetsgivarna. Sverige behöver även utreda möjligheten till en
reglering av drogtester i arbetslivet för att göra det tydligt och rättssäkert.
Jag föreslår därför den Socialdemokratiska Distriktsårskongressen 2020 att besluta:
Att ta initiativ till en bredare översyn av drogtestning i arbetslivet och de senaste årens ökning av
drogtester.
Att ta initiativ till att utreda legitimiteten för drogtestning i förhållande till stöd i arbetsmiljölagstiftningen
Att se över möjligheten för en reglering av drogtester på svenska arbetsplatser
Att ta initiativ till att se över ansvaret för rehabiliteringen av alkohol och narkotika på svenska
arbetsplatserAtt den Socialdemokratiska Distriktsårskongressen 2020 ställer sig bakom motionen och
antar den som sin egen.
Jag yrkar att Lunds Arbetarekommun antar motionen som sin egen
Jag yrkar att Skånes Partidistrikt antar motionen som sin egen

Jimmy Blondin
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 11
Fortsätt forska om arbetslivet!
Arbetslivsinstitutet var verksamt mellan 1995–2007 och det var ett svenskt forskningsinstitut och
kunskapscentrum för arbetslivsfrågor.
Forskning bedrevs inom arbetsmarknad och arbetsrätt, arbetsorganisation, belastningsskador,
arbetsmiljöteknik, "hälsoeffekter av det nya arbetslivets psykosociala problem", arbetsmedicin, allergi,
påverkan på nervsystemet samt kemiska riskfaktorer och toxikologi.
Efter Regeringsbeslut 2006 så beslöts det att institutet skulle avvecklas.
Regeringens avsikt var att arbetslivsforskning istället skulle ske vid universitet och högskolor. I budgeten
öronmärktes dock inga nya resurser för sådan forskning, utan dess omfattning är en fråga för varje
högskola.
Det är unikt att ett land väljer att göra sig av med ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivet. Sedan
nedläggningen har arbetslivsforskare fått betydligt mindre pengar att röra sig med vilket gör att det inte
forskas i den utsträckning det borde.
Fortsätta forskningen inom arbetsmarknad och arbetsrätt, arbetsorganisation, belastningsskador,
arbetsmiljöteknik, "hälsoeffekter av det nya arbetslivets psykosociala problem", arbetsmedicin, allergi,
påverkan på nervsystemet samt kemiska riskfaktorer och toxikologi.

Handels S-förening
Helsingborg
Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 12
Lönebildning för jämlikhet
I det nuvarande uppdraget till Medlingsinstitutet, den statliga myndighet som har till uppdrag att verka för
en god lönebildning, föreligger hinder för ett jämlikt samhälle.
I uppdraget ska myndigheten inte i huvudsak beakta fördelningen av produktionsresultatet mellan arbete
och kapital, utan i större utställning ställa olika löntagargrupper mot varandra.
I det nuvarande uppdraget är kapitalet andel givet av den internationella marknaden. Det vill säga om
andra länders kapitalister har en högre utdelning av profit än svenska kapitalister måste detta regleras, på
bekostnad av löntagarnas andel.
Jag yrkar:
Att den skånska distriktskongressen verkar för en lönebildning som gynnar arbetet på bekostnad av
kapitalet.
Att motionen sänd vidare till riksdagsgruppen för att verka för en ändring av uppdraget till
Medlingsinstitutet.
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Emil Bladelius
Helsingborg
Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A1
Inför en jämlik, likvärdig och rättvis ersättningsnivå för unga som deltar i
arbetsmarknadspolitiska program
För unga mellan 18-24 år som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program på Arbetsförmedlingen och
inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringen utbetalas utvecklingsersättning med en ersättningsnivå på 57166 kronor per dag. Det högre beloppet får den unge vuxne som slutfört sin gymnasieutbildning med
godkända betyg och för den unge som av olika skäl inte fullföljt sin gymnasieutbildning utbetalas den lägre
ersättningen. Denna ekonomiska skillnad grundar sig på en föreställning om att unga kom-mer välja bort
studier på gymnasienivå till förmån för fortsatt ersättning som arbetslös, ett antagande om ungdomars
motiv för att välja alternativt välja bort studier som det tycks saknas belägg för. Verk-ligheten är att unga
som har misslyckade skolresultat bakom sig väljer bort studier av helt andra orsa-ker och den låga
ersättningsnivån ökar den ekonomiska utsattheten för många ungdomar och deras familjer. Orättvisan i
ersättningsnivå slår mot den redan utsatte på ett sätt som begränsar deras förut-sättningar att göra kloka
val gällande sin framtid. Därutöver saknas en analys utifrån ett barnperspek-tiv över hur den låga
ersättningsformen påverkar unga föräldrar och deras barn.
Bland de unga som inte slutför sin gymnasieutbildning är unga med funktionsnedsättning, unga från
socialt utsatta område och unga med utländsk bakgrund överrepresenterade. De främsta skälen till att en
ungdom inte slutför en gymnasieutbildning är mobbing, socialt utanförskap och att skolan inte erbjudit det
pedagogiska stöd som eleven haft behov av. Man bör fundera över om skillnaderna i er-sättningsnivåerna
snarare vidmakthåller diskrimineringen av unga i utsatta grupper än hjälper till att stärka deras position i
samhället och på arbetsmarknaden.
Den låga ersättningsnivån innebär i praktiken att den unge har begränsade ekonomiska möjligheter att
kunna ta del av de vägledande, motiverande och förberedande insatser som Arbetsförmedlingen kan
erbjuda. Insatser som är en viktig del i att unga ska återgå till studier i syfte att slutföra sin gymnasieutbildning. Att studera en reguljär utbildning med ersättning från Arbetsförmedlingen blir nästintill en
ekonomisk omöjlighet då unga på grund av den låga ersättningsnivån är tvungna att välja bort denna
möjlighet. Ytterligare en konsekvens av de låga ersättningsnivåerna är att den ökar behovet av försörjningsstöd vilket leder till utökade kostnader för kommunerna. Den lägre ersättningsnivån ökar också
risken för att unga arbetslösa pressas att bjuda ut sitt arbete till löner under lägsta kollektivav-talsnivå samt
till den svarta sektorn.

Med hänvisning till ovan yrkas:
Att Socialdemokraterna verkar för att införa en likvärdig ersättningsnivå gällande utvecklingsersätt-ning
för unga mellan 18-24 år som deltar i arbetsmarknadspolitiska program på Arbetsförmedlingen.
Att Socialdemokraterna verkar för att alla unga mellan 18-24 år ska få det högre beloppet i utvecklingsersättning oavsett utbildningsbakgrund.
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Att Lunds Arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Socialdemokrater-nas i
Skånes partidistriktskongress 2021.
Att partidistriktskongressen antar motionen som sin egen och översänder den till partiets riksdags-grupp.

Margita Malmros
Lund
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A2
Motion angående att öka tryggheten i anställning för Sveriges löntagare
Motion till partidistriktets kongress 2021
Öka tryggheten i anställning för Sveriges löntagare
Efter valet 2018 uppstod vad som i det närmsta kan betecknas som ett politiskt vacuum. Inget politiskt
block såg ut att kunna få majoritet för en budget och därmed kunna bilda regering.
Detta politiska vacuum löstes av uppgörelse mellan den sittande
S/MP regeringen och de forna oppositionspartierna Liberalerna och Centerpartiet. För att den sittande
regeringen skulle få igenom sin budget fick de acceptera långtgående uppluckringar och försämringar i
LAS.
Som ett led i detta förändringsarbete, med att luckra upp LAS, tillsattes en utredning, kallad Toijer
utredningen.
Toijer utredningen föreslog i enlighet med sina direktiv klara försämringar av LAS.
Så som utökade undantag i turordningen, saklig grund begreppet, försämrade regler vid omplacering mm.
Under hot om denna lagstiftning upptog LO förhandlingar med Svenskt Näringsliv om en förändrad
lagstiftning gällande anställningsskydd. Dessa förhandlingar ledde dock aldrig till någon överenskommelse.
En enig LO-styrelse sa nej till det förslag som lades fram av LO’s förhandlare.
Väldigt många av LO’s medlemmar skulle med dessa regler ha en livstids provanställning, då de ofta
arbetar hos mindre arbetsgivare.
I en tid då arbetsmarknaden förändras väldigt snabbt, är vi inte i behov av minskad trygghet utan behovet
av ökad trygghet är en av de viktigaste punkterna för Sveriges löntagare.
Balansen har rubbats kraftigt till löntagarnas nackdel av alla otrygga anställningar och försämringar i avtal
och regelsystem med - stor risk för försämrad anställningstrygghet.
Problematiken utifrån Januariöverenskommelsen, om utredningens lagförslag realiseras, skulle innebära
den allvarligaste och mest genomgripande försämringen av anställningsskyddet i LAS historia.
För att öka tryggheten i anställning för Sveriges löntagare föreslår Svedala arbetarkommun Partidistriktet i
Skåne
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För att öka tryggheten i anställning för Sveriges löntagare föreslår Svedala arbetarkommun Partidistriktet i
Skåne
Att Partidistriktet i Skåne skall över tid verka för förbättringar i Lagen om anställningsskydd, LAS
Att undantagen från turordningsreglerna tas bort
Att stärka saklig grund begreppet
Att möjligheten till hyvling stoppas

Valentin Jovanovic och Torbjörn Sköld
Svedala
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: egen
Leif Göthed Ordförande
Ordförande i arbetarekommunen

19 Bostäder
MOTION NR 13
Begränsa möjligheten att dela ut vinst från allmännyttan
Idag finns ett lagstadgat skydd mot stora vinstuttag från de kommunala bostadsbolagen. Dessa
allmännyttiga företag har inte skapats för att ge ekonomisk avkastning; de motiveras istället som viktiga
redskap för att klara bostadsförsörjningen i landets kommuner. Problemet är att en undantagsbestämmelse
i lagen skapat ett kryphål som gör det tänkta skyddet mot vinstuttag tandlöst. Denna motion syftar till att
täppa till detta kryphål.
Vad säger lagen?
I lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) regleras att
värdeöverföringar från ett bolag ett enskilt år inte får överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det
kapital som kommunen skjutit till i bolaget. Räntesatsen utgörs av den genomsnittliga statslåneräntan
under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Detta innebär att den tillåtna
aktieutdelningen till ägaren (kommunen) sällan blir särskilt stor.
***
Exempel:
Lunds kommunala bostadsbolag, LKF, gick 2018 med 150 miljoner kr i vinst men bara 1,3 miljoner
betaldes som utdelning till ägaren (Lunds kommun).
Utdelningen beräknades med 1,48 procent (snittvärde av 2018 års statslåneränta 0,48 procent + 1 procent)
på av ägaren tillskjutet kapital om 90,5 miljoner kr.
Mindre än en procent av vinsten går alltså till ägaren. Resten återinvesteras i bolaget. Exempelvis i
nyproduktion, renoveringar och klimatåtgärder.
***
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I Allbolagen finns det dock en undantagsbestämmelse som ger kommunerna rätt att ta ut en högre
aktieutdelning om dessa pengar öronmärks till åtgärder med bostadssociala ändamål. I lagens 5 § 1 punkt
står det att överskott får användas ”för sådana åtgärder inom ramen för kommunens
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser
bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar”.
Detta är inga unika åtgärder utan måste betraktas som normal kommunal verksamhet. I realitet erbjuds
kommunerna för denna verksamhet därmed en alternativ finansiering – annan än kommunalskatt och
statsbidrag. Kommunerna har dessutom en stor frihet att själva definiera vad som ingår i de bostadssociala
åtgärderna. Det slås bland annat fast av Kammarrätten i Stockholm (mål nr 52-13 och 163-13) att trots
vaga beskrivningar om vilka åtgärder värdeöverföringen ska användas till, så gör rätten ändå
”bedömningen att kommunerna har en omfattande handlingsfrihet i användandet av överskott”.
Är nuvarande lagstiftning och rättstillämpning ett problem?
Även om utgångspunkten för lagstiftningen är en tydlig begränsning i kommunernas möjlighet att besluta
om stora vinstuttag från allmännyttan, så innebär lagens undantagsbestämmelse i kombination med
rättspraxis att detta skydd i praktiken är väldigt svagt.
I en utvärdering av Allbolagen som Boverket genomfört (rapportnummer 2017:29), framgår att sedan
lagen började gälla 2011 är det årligen ungefär 40 procent av de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen
som gör värdeöverföringar till ägaren. En majoritet av bolagen gör således inga värdeöverföringar. Men
under åren 2011-2015 överfördes trots det närmare 7,3 miljarder kronor till kommunerna. Noterbart är att
överföringar enligt undantagen var 6,8 miljarder – motsvarande 93,5 procent av de totala
värdeöverföringarna.
Lagstiftningens utformning överlåter i praktiken till kommunerna att själva avgöra om de ska göra stora
vinstuttag ur de allmännyttiga bostadsbolagen. Detta är problematiskt utifrån två aspekter: För det första
riskerar kortsiktighet från ägarna att långsiktigt undergräva bolagens möjlighet att spela den tänkta rollen i
den kommunala bostadsförsörjningen. För det andra blir konsekvensen att de som bor i en kommunal
hyresrätt ska bidra till kommunkassan i en högre grad än de som har andra boendeformer.
Motionens förslag
Det effektivaste sättet för att täppa till kryphålet i Allbolagen är att ta bort dess 5 § 1 punkt. Det skulle
innebära att kommunerna inte längre kan utnyttja undantagsbestämmelsen som tillåter värdeöverföringar
för bostadssociala ändamål.
Jag yrkar:
Att undantaget i lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) som tillåter
värdeöverföringar för bostadssociala ändamål stryks
Att Lunds arbetarekommun antar motionen som egen
Att Skånes partidistrikt antar motionen som egen
Att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Mattias Olsson
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 14
En bostadsmarknad ska vara tillgänglig för alla
Alltför många står i dag utanför bostadsmarknaden och allra svårast att komma in på den har personer
som befinner sig i socioekonomisk utsatthet. Barn drabbas särskilt hårt om föräldrarnas ställning på
bostadsmarknaden är svag, vilket gör det angeläget att säkerställa barnfamiljers bostadssituation. Ett tryggt
boende är viktigt för att skapa goda uppväxtvillkor och i längden ett gott liv. Ett sätt att stärka
socioekonomiskt svaga hushåll på bostadsmarknaden är att göra socioekonomisk ställning till
diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen. Det skulle motverka att mindre bemedlade hushåll
missgynnas på bostadsmarknaden.
Kraven på betalningsförmåga för att få hyra en bostad är i dag höga. För att fler personer ska kunna
komma in på bostadsmarknaden krävs det att hyresvärdar accepterar alla typer av inkomst.
Försörjningsstöd är ett exempel, men även sjukpenning och a-kassa ska räknas som inkomst. Genom att
göra socioekonomisk ställning till diskrimineringsgrund blir det omöjligt att neka bostadssökande på de
grunderna.
Krav på betalningsförmåga är i sig inget problem, men höga krav på en viss typ av inkomst gör att
personen i socioekonomisk utsatthet har svårt att få tag på en bostad. Genom att göra socioekonomisk
ställning till grund för diskriminering kan hyresvärdar inte ställa orimliga krav på inkomst. Att en person
kan betala hyran ska vara fullt tillräckligt för att vara en potentiell hyresgäst.
Vi yrkar:
Att Malmö arbetarekommun tar motionen som sin egen
Att Socialdemokraterna i Skåne tar motionen som sin egen
Att alla former av inkomst ska godtas vid bostadssökande

Åsa Valdemansson; Antagen av: Unga Sossar i Malmö
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 15
Flexiblare brandsäkerhetskrav för byggnader
Vid nybyggnation av ett flerfamiljshus ställs, av lätt insedda skäl, krav på att dessa ska kunna utrymmas
säkert i händelse av brand. Dessa regler innebär, förenklat utryckt, ett byggnaden antingen får vara högst
åtta våningar hög, innebärande att alla lägenheterna har fönster som kan nås med hjälp av en
fordonsmonterad 30 meter hög maskinstege eller också så måste byggnaden konstrueras med ett röksäkert
utformat separat avskilt trapphus, ämnat för att utrymning alltid ska kunna ske säkert vid brand, trots att
räddningstjänstens stegutrustning inte når upp.
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Omvänt ställs det samtidigt krav på att kommunernas räddningstjänster ständigt måste hålla sig med sådan
stegutrustning i beredskap, som är hög nog att nå till den översta våningen i vaktdistriktets allra högsta
hus, dock högst 30 meter.
Ovanstående innebär att kommunala räddningstjänster på förhållandevis små orter på landsbygden, då
och då tvingas investera åtskilliga miljoner i nya höjdfordon, uteslutande för att någon bygger ett fåtal
höga hus (kanske bara ett enda) om exempelvis åtta våningar, på en ort där det i övrigt kanske inte finns
några högre hus än kanske tre eller fyra våningar.
Samtidigt är det vanligt förekommande att man i bostadsbristens storstäder bygger bostadshus som man
väljer att begränsa till åtta våningar, trots att det finns god efterfrågan på avsevärt fler lägenheter,
uteslutande för att man därigenom kommer ifrån kostnaderna för inrättande av rökskyddade trapphus.
Det senare leder ofta till att dyrbar mark i attraktiva kollektivtrafiknära lägen, tas upp av byggnader som
inrymmer avsevärt färre lägenheter än de egentligen skulle ha plats för, vilket i sin tur bidrar till
storstädernas betydande bostadsbrist.
För att komma tillrätta med ovanstående problematik, så behövs ett flexiblare regelverk för kraven på
byggnadsutformning kontra kraven på räddningstjänsternas höjdfordon.
Om man t.ex. skulle tillåta uppförande av 11 våningar höga hus, utan röksäkra specialtrapphus, förutsatt
att husen är placerade i någon av våra tre största städer, så skulle detta utan vidare kunna resultera i att
hundratals fler lägenheter årligen nyproduceras i områden med bostadsbrist, samtidigt som den årliga
merkostnaden för att hålla storstädernas räddningstjänster med några enstaka högre nående
specialbrandbilar, rimligen skulle bli väldigt låg i sammanhanget.
Om man sedan omvänt skulle förbjuda uppförande av högre hus, utan röksäkra specialtrapphus, än
exempelvis 4 våningar, på sådana mindre orter som inte redan har sådana, så skulle merkostnaderna för
husbyggnation på dessa orter bli mycket låg, emedan besparingen för att slippa hålla 30 meters stegbilar i
beredskap på orter med väldigt få höga hus, samtidigt skulle bli avsevärd.
Jag yrkar:
Att lagstiftningen inom ovanstående område, ses över i motionens anda.
Att Åstorps arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Skånes partidistrikt.
Att Skånes partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen.

Torkel Höglund
Åstorp
Motionen insänd som Enskild
Bitten Mårtensson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 16
Mera genomarbetat regelverk för tillgänglighetskrav i bostäder
Vid nybyggnation av flerfamiljshus ställs det krav på tillgänglighet för personer med nedsatt
rörelseförmåga. Här finns en huvudregel som innebär att man måste installera hiss eller motsvarande
lyftanordning om detta behövs för att uppnå full tillgänglighet. Dock så finns det ett undantag
innebärande att bostadshus som har färre än tre våningar, inte behöver utrustas med hiss.
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Detta regelverk har stor påverkan på de flerfamiljshus som produceras i Sverige idag, inte bara genom att
det monteras hissar i hus med tre eller fler våningar, utan inte minst också genom att många hus begränsas
till att ha max två våningar, för att därigenom komma ifrån alla de kostnader som en hiss för med sig. Sett
över en längre tidsperiod så har husen på många håll kommit att byggas lägre vartefter kraven på
tillgänglighet med hiss har ökat.
Till det positiva med denna utveckling hör att tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga
har ökat.
Till det negativa hör att det numera åtgår mera mark för uppförande av samma antal bostäder, att en mera
utspridd bostadsbebyggelse ger sämre förutsättningar att kollektivtrafikförsörja området samt att
byggkostnaderna utslaget per lägenhet blir högre då det blir färre våningsplan att slå ut kostnaderna för
exempelvis tak och grund på.
Om all, för bostadsbebyggelse tillgänglig, mark hade varit helt plan, så hade ovanstående varit allt igenom
logiskt och lättbegripligt. I verkligheten består emellertid detta land av en hel del kuperad terräng, i vilken
det är möjligt att uppföra s.k. suterränghus (sluttningshus) där två olika våningar bägge två har ingång i
markplanet. I vissa fall kan terrängen t.o.m. vara så beskaffad att fler än två våningar kan ges ingångar från
markplanet ifrån olika väderstreck.
Jag yrkar:
Att Åstorps arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Skånes partidistrikt.
Att Skånes partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen.
Att lagstiftningen inom ovanstående område, ses över i motionens anda.
Att lagstiftningen inom ovanstående område, förändras i motionens anda.

Torkel Höglund
Åstorp
Motionen insänd som Enskild
Bitten Mårtensson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 17
Stärk skyddet för boende i bostadsrättsföreningar!
Den senaste tidens avslöjanden i media om bostadsrättsföreningarna i Kinesiska muren i Malmö har
övertydligt visat på behovet av en skärpt lagstiftning för att skydda de boende. Det är inte rimligt att
föreningar kan kapas av oseriösa personer som missköter förvaltningen. Lika orimligt är det att de boende
både kan åsamkas stora skulder och till och med förlora sitt boende på grund av misskötsel och till och
med plundring från styrelsen.
Vi kräver att riksdagen snarast skärper lagstiftningen till stöd för boende i bostadsrättsföreningar. Skvinnor i Trelleborg föreslår därför:
Att Trelleborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till det
socialdemokratiska partidistriktet i Skåne och årskongressen 2020
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Att det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne på sin årskongress 2020 antar motionen som sin egen
Att det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne skickar motionen vidare till de skånska ledamöterna i
riksdagens S-grupp.

S-kvinnor i Trelleborg
Trelleborg
Motionen insänd som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 3
Någon form av hyresreglering i det äldre beståndet borde finnas då
lägenheter byggs om.
Motiv: Kostnaderna för att producera nybyggnation av hyreslägenheter har stigit de senaste åren dels på
grund av att det inkommer för få anbud och att byggkostnaderna har ökat. Detta innebär då att hyrorna
blir högre. Därför är det viktigt för den grupp i samhället med mindre inkomster/pensioner att det
kommer finnas kvar ett äldre bestånd med en lägre hyreskostnad. Undertecknad har själv medverkat till att
ett större bestånd som skulle genomgå en stor renovering blev ”behovsrenoverat” och därmed kunde
hyreskostnaden ligga kvar på en lägre nivå.
Många bostadsföretag vill att hyrorna i det äldre beståndet skall ökas och väljer då att genomföra
standardhöjande ombyggnader (lyxrenovera) då lägenheter i fastigheten blir lediga till nyuthyrning. Detta
kommer då att innebära att det på sikt finns ett mindre antal lägenheter med den lägre hyressättningen
kvar i beståndet. Följderna av detta innebär att ett större belopp av den disponibla inkomsten kommer att
gå åt för att kunna bo. Även hyresbidragen måste då justeras upp för de som har en lägre inkomst. Det
kan då innebära att det kommer skilja mer än 4.000 kr/månad i hyra efter att lägenheter i samma hus har
renoverats enligt denna modell. Detta är olyckligt eftersom i hyran redan ingår ett belopp för vanlig
renovering efter vissa år. Det går även att välja tillval i standarden mot betalning.
Arbetarkommunen i Ystad föreslår socialdemokratiska Skånedistriktets kongress att verka för:
Att det ska finnas en hyreslag som kan reglera så det även framöver kan finnas kvar lägenheter med
rimliga hyror i det äldre beståndet.

Lars Wollin
Ystad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen
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20 Utbildning/Förskola
MOTION NR 18
Alla elevers rätt till ett skolbibliotek
Skollagen säger att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Tyvärr är det inte alltid så. På grund av
att skollagen är oklar kan en del friskolor kringgå lagen. Detta görs genom att utnyttja kommunala
skolbibliotek eller lokala stadsbibliotek. På så viss menar friskolor som själva inte har ett skolbibliotek att
man ändå följer skollagen. Vi vet att ett skolbibliotek med behörig personal bidrar till elevers läsförståelse
och deras källkritiska förmåga förbättras avsevärt. Ett skolbibliotek är inte bara en plats där det lånas
böcker, det är en pedagogisk grundsten för demokrati, kunskap och lärande. Profit och besparing ska inte
få väga tyngre än våra elevers kunskapsutveckling och läsförmåga. Det är dags att lagen skärps till. Alla
friskolor och kommunala skolor ska ha ett eget skolbibliotek. Skolbiblioteken ska vara bemannade med
behörig personal.
Vi yrkar:
Att en skärpning av skollagen sker så att alla kommunala skolor och friskolor i hela Sverige ska ha ett eget
bemannat skolbibliotek med behörig personal.
Att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen
Att Socialdemokraterna i Malmö antar motionen som sin egen och skickar den till partidistriktets kongress

Björn Johansson Antagen av: Oxie S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 19
Avskaffa det fria skolvalet
Det fria skolvalet reformerads 1992 och öppnade upp för det kapitalistiska systemet att gå in I välfärden.
Det fria skolvalet har lett till skolsegregation I den svenska skolan.
På grund av att elever och deras vårdnadshavare själva kan välja skola har klasskillnader ökat mellan olika
socioekonomiska grupper. Kvaliteten I skolan har sjunkit till följd av de privata aktörerna oseriösa
marknadsföringar. Privata aktörer lockar elever med datorer vilket gör att till exempel lärartätheten
sjunker då skolor får mindre resurser till att anställa lärare.
Det fria skolvalet leder också till betygsinflation då olika skolor konkurrerar om eleverna.
Jag yrkar:
Att Socialdemokraterna i Skåne aktiv driver frågan om att avskaffa det fria skolvalet.
Att Socialdemokraterna i Skåne driver en kampanj om att avskaffa det fria skolvalet.
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Att det socialdemokratiska partidistriktet skickar motionen till den skånska riksdagsgruppen.
Att socialdemokraterna i Skåne distrikt kongress bifaller motionen i sin helhet.

Tony Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 20
Avskaffa det fria skolvalet
Det fria skolvalet bidrar till att öka segregationen påvisar flertalet forskningsrapporter. Likaså påvisar
skolverkets rapport från mars 2018 att skillnaderna mellan skolorna ökar i Sverige. Man ser främst en ökad
skolsegregation där elever med olika bakgrunder sällan går i samma skola. Man ser också att det är
elevernas socioekonomiska bakgrund som har större betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Rapporten
visar även att skolans socioekonomiska elevsammansättning påverkar betygen. Därmed måste vi ha en
minskad skolsegregation för att möta de utmaningar vi står inför inom svenska skolor.
Det fria skolvalet infördes för att det skulle vara fritt för elever att välja skolor och det har visat sig att de
som väljer andra skolor kommer från socioekonomiskt starka familjer med hög utbildningsnivå. Elever
som kommer från socioekonomiskt svaga föräldrar stannar kvar i de skolor som väljs bort och
skolsegregationen ökar. När en skola försämras ser vi av att elever med starkare socioekonomiska
föräldrar väljer bort eller byter skola istället för att stanna kvar och ställa krav på kvalitén i skolan. Detta
har medfört att segregationen har ökat i den svenska skolan och sammanhållningen mellan människor
minskat.
De reformer som genomfördes under början av 90-talet har ökat dessa segregationseffekter. Skolorna som
väljs bort hamnar i en nedåtgående spiral och försämras avsevärt. Det påverkar också det elever som är
födda i ett annat land och behöver lära sig svenska. Att inte ha skolklasser med blandade bakgrunder leder
till försämrade möjligheter att lära sig svenska. Vi ser även effekter på miljön då elever som väljer bort
skolor i närområdet måste transporteras långa vägar varje dag för att ta sig till skolan. De kostnader som
uppkommer på grund av det fria skolvalet genom att kommuner tvingas finansiera transportkostnader
samt handläggningskostnader kan vi istället använda till att utveckla skolorna. Föräldrar är heller inte idag
lika engagerade i sina barns skolor eftersom det går att välja bort skolor vilket har medfört att
skolföreningar och dylikt har försvunnit.
Vi socialdemokrater ska stå upp för alla människors lika värde. Om vi på allvar menar att vi vill erbjuda
alla elever likadana möjligheter och öka jämlikheten i samhället så måste vi avverka den rådande
skolsegregationen och göra skolan till en bra plats för elever med olika bakgrunder att mötas och utvecklas
tillsammans.
Vi yrkar:
Att Arbetarepartiet Socialdemokraterna skall avveckla det fria skolvalet för grundskolan.
Att Malmö arbetarekommun tar motionen som sin egen och sänder den vidare till distriktskongressen
2020.
Att Partidistriktet antar motionen som sin egen och skickar den vidare till riksdagsgruppen för behandling.
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Nadjam Malik Antagen av: Rosengårds S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 21
Skolvalet
OECD har återkommande sedan det fria skolvalet infördes varnat Sverige för den starka segregeringen
och följderna av denna. Idag har Sverige en skola där föräldrarnas utbildningsbakgrund i högre grad än i
andra länder bestämmer elevens möjligheter till högre studier. En skola som endast haft sin like i
militärdiktaturens Chile behöver reformeras från grunden.
Den pedagogiska forskningen visar att en skolenhet som speglar samhällets grupperingar i stort ger den
bästa skolan.
Enligt min mening krävs därför två grundläggande förändringar.
För det första ska förutom kommunerna endast ideella föreningar, kooperativ eller AB med särskild
vinstutdelningsbegränsning tillåtas bedriva skolverksamhet. Vinstdrivande företag som kan skumma
kvasimarknaden leder automatiskt till segregering.
För det andra ska kommunerna ha ansvaret för att fördela eleverna på de olika skolorna. En kommun =
en kö. Huvudprincip i den fördelningen ska vara att fördela eleverna socioekonomiskt lika mellan
skolorna. Egna önskemål, närhetsprincip etc. ska naturligtvis vägas in men huvudprincipen ska vara den
allt verksamhetövergripande regeln och som det inte får ruckas på. Detta leder också till att den
grundläggande elevpengen ser likadan ut i hela kommunen för alla barn och skolor.
Att vinstdrivande företag inte tillåts bedriva skolverksamhet
Att kommunerna ges ensamrätt att fördela eleverna mellan de olika skolorna och att huvudprincipen vid
denna fördelning ska vara att fördela eleverna socioekonomiskt lika mellan skolorna.
Att motionen antas av Lunds Arbetarekommun
Att motionen antas av Skånes socialdemokratiska partidistrikt
Att motionen antas av SAP

Stig Svensson
Lund
Motionen insänd som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 22
Förbud mot fristående skolor
1992 genomfördes friskolereformen med löften om att öka valfriheten, kvaliteten och variationen, emedan
variationen och valfriheten eventuellt har ökat har det skett på bekostnad av kvalitet, rättssäkerhet och
sammanhållning.
Friskolereformen har splittrat samhället. Den har ökat segregationen, gjort det möjligt för skattepengar att
hamna i privata fickor, skapat en marknad med våra barn som insats och rivit upp oerhörda hål i
kommunala budgetar. Friskolor har lägre lärartäthet, lägre löner och driver på betygsinflationen.
Därutöver kan de över en natt lämna elever åt sitt öde när de inte finner det lönsamt att driva skola längre.
De fördelar friskolor fört med sig har fört med sig än allvarligare nackdelar, vilket har bidragit till ett
skolsystem som inte bygger Sverige stark utan som istället splittrar och försvagar vårt samhälle.
Friskolereformen behöver tas bort och det fulla ansvaret för skolan bör återgå till det offentliga. Vi yrkar:
Att Malmö Arbetarekommun tar motionen som sin egen och sänder vidare den till distriktskongressen.
Att Socialdemokraterna i Skåne tar motionen som sin egen.
Att Socialdemokraterna i Skåne ställer sig bakom ett krav på att förbjuda fristående skolor.

Att de Skånska riksdagsledamöterna driver frågan i riksdagsgruppen.

Douglas Rinaldo Antagen av: Unga Sossar i Malmö
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 23
Elever med tvåspråkig bakgrund bör ha minoritetsrättigheter
Alla är överens om att i den globala världen är språk väldigt viktigt. Man behöver kunna många språk och
känna många andra kulturer för att kunna klara de nya relationerna inte bara mellan olika länder utan även
mellan olika folk. Därför är tvåspråkiga barn väldigt viktiga för framtiden när murar inte längre kan
förhindra folk att röra sig. Som tur är har vi modersmålsundervisning i Sverige som hjälper invandrares
barn behålla sina modersmål. På grund av nedskärningar tilldelas bara mellan 6 och 8 minuter per elev och
vecka (tidigare var det 16 minuter) och det har blivit svårare för eleverna att bli tvåspråkiga och många blir
halvspråkiga istället och de klarar inte målet. Det svåraste för elever med tvåspråkig bakgrund är de som
hoppar av och då förlorar vi möjligheten för äkta tvåkulturella individer att bli tvåspråkiga. Elever med
tvåspråkig bakgrund är ca 5 % av alla elever som läser modersmål och kan därför spela väldigt stor roll i
framtiden. Att höja deras chans att bli tvåspråkiga är väldigt viktigt både för de själva för att kunna klara
målet och för framtida behov av tvåkulturella medborgare. Vi yrkar:
Att elever med tvåspråkig bakgrunds chans att bli tvåspråkiga höjs.
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Att elever med tvåspråkig bakgrunds rättigheter till modersmålsundervisning jämställs med
minoritetsspråkiga elevers.
Att motionen ska tas som egen av MAK och skickas till partidistriktskongressen.

Nahid Biglari, Antagen av: Limhamns Socialdemokratiska Förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 24
Erbjuda körkort som en gymnasiekurs
Även om de socialdemokratiska regeringar som styrt Sverige sedan 2014 har lyckats minska
ungdomsarbetslösheten så är den fortfarande för hög. Ungdomsarbetslösheten är betydligt högre bland de
ungdomar som inte har körkort än bland de ungdomar som har körkort. Svenskt Näringsliv har
konstaterat att sex av tio arbetsgivare ställer krav på att den som anställs ska ha körkort. Av de ungdomar
som är arbetslösa är det också dubbelt så många som saknar körkort än de som har körkort.
I några av Sveriges kommuner har kommunens gymnasieelever erbjudits möjligheten att ta körkort i
skolan, exempelvis i Kramfors kommun. År 2018 kostade detta Kramfors kommun 1 300 000 kr fördelat
på 210 elever, alltså 6 190 kr per elev. Svenskt Näringsliv menar att Sveriges BNP skulle öka med 300
miljoner kr för varje tusental människor som kommer i arbete. Det finns således stora ekonomiska vinster
att göra för Sverige om fler ungdomar skulle ta körkort och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Utöver
detta kommer det givetvis uppstå fler positiva effekter av att ungdomar får en sysselsättning, exempelvis
bättre psykisk hälsa och minskad risk för att fastna i brottslighet och annat destruktivt beteende.

Sverige behöver minska ungdomsarbetslösheten, särskilt i en tid när allt färre människor i arbetsför ålder
ska försörja allt fler barn och äldre. Det kan kräva en del nya grepp och lösningar som inte prövats
tidigare. Det kräver också att kostnader i det korta perspektivet ställs mot vinster i det längre perspektivet.
Att erbjuda körkort som en gymnasiekurs är en reform som skulle kunna leda till minskad
ungdomsarbetslöshet.
Jag yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt ska verka för att frågan om att erbjuda körkort som en
gymnasiekurs ska utredas
Att motionen översänds till partikongressen 2021
Att motionen översänds till den skånska socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Adrian Magnusson
Ystad
Motionen insänd som Egen
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Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 25
Inför miljö och klimatlära i skolan
Den 6 november kunde man läsa i SVT att Italien först i världen med klimatlära i skolan. Från och med
nästa år ska alla grundskoleelever lära sig om klimatförändringarna – något som landet blir först i världen
med att införa.
Miljöfrågor är absolut en av de viktigaste frågorna för framtiden inte minst för våra barn. Därför borde
det vara självklart även för skolorna i Sverige. Miljökunskap borde också genomsyra andra ämnen, så som
matematik, geografi och fysik.
Vi yrkar:
Att Socialdemokraterna verkar för att undersöka möjligheten att införa miljö och klimatlära i grundskolan.
Att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till partidistriktskongressen
Att Partidistriktskongressen antar motionen och skickar den till Riksdagsgruppen

Mubarik Abdirahman Antagen av: Rosengårds S-förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 26
Inför obligatoriskt teckenspråk för alla barn i förskolan och grundskolan
En promille av ett lands befolkning är barndomsdöva. Därutöver räknas de som har teckenspråk som
andraspråk eller är födda av döva föräldrar (SOU 2004:83). I Sverige är cirka 900 000 personer
teckenspråkiga. Teckenspråk är nationellt och har avancerad grammatik.
År 2009 antog riksdagen lagförslaget om att införa en skyldighet för det allmänna att skydda och främja
det svenska teckenspråket (SFS 2009:600 § 9). Teckenspråket blev erkänt som de dövas förstaspråk 1981.
I läroplanen för specialskolan står att döva ska läsa teckenspråk och svenska för att uppfylla ”kraven på
delaktighet” i samhället. Hur ska delaktigheten uppfyllas om inte normalhörande lär sig teckenspråk?
Teckenspråket är tredimensionellt. Majoriteten av dyslektiker har i vetenskapliga studier visat sig ha lättare
för tredimensionella former än icke dyslektiker. Dyslektiker skulle alltså också ha stor glädje av att lära sig
teckenspråk. Neurologer och specialpedagoger har i vetenskapliga studier konstaterat att hörande barn
stärker sina kognitiva förmågor vid användning av teckenspråk. Språkutvecklingen och den motoriska
utvecklingen sker snabbare. Ordförrådet blir rikare. Bebisar kan börja lära sig teckenspråk redan när de är
4 – 6 månader. Teckenspråk hjälper även människor med språkstörningar att kommunicera på annat sätt
än med öron och mun.
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Nästan alla normalhörande får sämre hörsel på äldre dagar. Några blir helt döva. Alla kan när som helst
drabbas av sjukdomar som gör det svårt att prata med munnen.
Det är viktigt att stärka känslan av tillhörighet i ett samhälle när vi ska öka jämlikheten. Dessutom behöver
vi se på samhällsnyttan och kostnadseffektivitet i samband med ökade möjligheter till deltagande i
samhällsaktiviteter och arbetslivet. Vi yrkar:
Att Lunds arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att undervisning i teckenspråk ska införas för alla barn i
förskolan från och med lägsta ålder.
Att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att obligatorisk undervisning i teckenspråk införs för alla
elever i alla årskurser i grundskolan.
Att motionen överlämnas till den skånska riksdagsgruppen.

SAP Östra Staden, Agneta G Geijer och Linda Andersson
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 27
Lärande och utbildning för hållbar utveckling kopplat till Agenda 2030
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att bland annat utrota fattigdom och
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för all samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och
dess naturresurser.
Sverige har förbundit sig till Agenda 2030 som antogs av samtliga medlemsländer i FN hösten 2015. Ska
världen och Sverige klara av målen till år 2030 behöver alla förstå hur vi kan möta de stora utmaningarna.
De unga generationernas betydelse betonas särskilt i agendan. Barn och unga behöver därför ges kunskap
om hållbar utveckling för att Agenda 2030 ska uppnås. Det gör vi bland annat genom lärande för hållbar
utveckling. För att nå de globala målen måste vi snabbt ge hållbarhetsfrågorna en central plats i den
svenska skolan.
Regeringen som bedriver en ambitiös politik för hållbar utveckling och som har bland annat infört ett
statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan, vill veta hur
Agenda 2030 och de nationella miljömålen kopplar till undervisning. I april 2019 skickades regleringsbrev
till Skolverket med nedanstående uppdrag:
”Syftet med uppdraget är att ge huvudmän och personal i skolväsendet ökad kännedom om Agenda 2030
och de nationella miljömålen och därmed förbättra förutsättningarna för att utbildning för hållbar
utveckling kan ingå i undervisningen.”
Regeringsformens bestämmelser om att det allmänna ska främja en hållbar utveckling omfattar även
kommuner och landsting. Det är på den lokala och regionala nivån som nationella mål samt globala
åtaganden i många fall ska omsättas i praktisk handling.
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Sveriges kommuner har en stor del av ansvaret för genomförandet av de globala målen, genom att flera av
deras grunduppdrag enligt lag (till exempel vård, skola, omsorg, samhällsplanering) är direkt eller indirekt
kopplade till specifika delmål i agendan.
Uppdraget skola är direkt kopplat till ett specifikt delmål i Agenda 2030 nämligen delmål 4.7 som lyder:
Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en
hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga
rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt
värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.
Kommuner och landsting har möjlighet att definiera och prioritera genomförandet av Agenda 2030 utifrån
sina egna utmaningar.
Med denna bakgrund yrkar jag
Att socialdemokraterna verkar för att kommunerna, i linje med Agenda 2030, tillhandahåller stöd för
skolor för att uppfylla det globala delmålet 4.7 som handlar om utbildningens roll för en hållbar
utveckling.

Amila Pasic
Eslöv
Motionen insänd som Egen
Mats Löfström
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 28
Motion om obligatorisk förskola
Den allmänna förskolan som idag erbjuds till alla barn, 15 timmar i veckan från höstterminen det år barnet
fyller 3 år, är bra.
Det finns bara ett stort problem och det är att inte alla vårdnadshavare inser nyttan av detta. Så deras barn
deltar inte i verksamheten.
Som ”läxhjälpare” i en tredjeklass där c:a 80 % av barnen har invandrarbakgrund blir detta särskilt tydligt.
Man kan konstatera att det tar minst 3 år innan dessa barn kommer ifatt sina kamrater. Kommer dessutom
barnen från en miljö där det inte är naturligt med det svenska språket blir svårigheterna ännu större.
Mitt förslag är därför att det som idag kallas ”allmän förskola” ska bli obligatorisk förskola. Obligatorisk
på samma sätt som skolan är.
Jag yrkar:
Att Burlövs arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Att partiet antar motionen och verkar för dess genomförande på nationell nivå. Vilket innebär att det som
idag är ”allmän förskola” blir obligatorisk förskola och ingår under det ordinarie skolsystemet.

Gun-Britt Penderos
Burlöv
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Motionen insänd som Egen
Viktor Eriksson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 29
Nudging för att minska skolsegregationen.
Vid förskolklassvalen 2018 och 2019 i Malmö var det 11 respektive 13 procent som inte gjorde ett aktivt
val av förskola. De som inte gjorde ett aktivt val har placerats ut enligt relativ närhet där det fanns lediga
platser. Då dessa familjer i mycket hög utsträckningen är bosatta i segregerade bostadsområde (enligt
statistik som jag fått från skolplaceringsenheten) är följden att icke-aktiva val bidrar till större
skolsegregation.
Skolvalet erbjuder en möjlighet att minska skolsegregationen men oftast är det endast barn från
högutbildade hem som använder sig av valet att välja skola utanför närområdet. Effekten av skolval kan
därför utmynna i större skolsegregation än utan skolval. För de som byter skola är det positivt men för de
som stannar kvar blir kamratgruppen i skolan mera skev. För att skolvalet skall minska skolsegregationen
måste gruppen som väljer skola utanför närområdet ha en bred socioekonomisk profil.
Genom att göra en regelförändring i förskoleklassvalet för gruppen som gör icke-aktiva val kan man
istället minska segregationen i skolvalet. Det finns inga uppenbara skäl för att barn till vårdnadshavare som
inte gör aktiva val skall placeras där det finna lediga platser; vilket tenderar var de minst attraktiva
skolorna. Rättvisan i systemet kan ifrågasättas. Föräldrarnas beslut bör inte påverka barnens framtid!
Ungdomar uppväxta i inkomst- och etniskt segregerade område har lägre resultat i skolan och svårare på
arbetsmarknaden än jämförbara ungdomar i andra områden. Det finns en ett flertal orsaker till detta men
forskning visar att segregationen är en faktor i sig. Exempelvis kan segregation medföra: en avsaknad av
förebilder, negativa kamratinfluenser och stökiga skolor. Ett sätt att minska segregationens negativa
effekter är att skapa en större blandning av barn mellan skolor. Helst bör blandningen ske från tidig ålder
för forskning visar att insatser för att stödja eftersatta grupper bör ske tidigt under skolgången - gärna
redan på förskolenivå.
Förslag
Således bör principen för icke aktiva val istället vara att man hamnar i en speciell urvalsgrupp som erbjuds
platser på skolor som ligger i icke-segregerade område, dvs en form av positiv kvotering. Man bereder
således platser i skolsystemet för denna grupp. Åtgärden bör kompletteras med skolskjuts för att minska
den negativa effekten av långa resor. Enligt rådande system är man inte garanterad skolskjuts om man
väljer en skola långt från hemmet men för denna grupp som inte själva valt skola bör skolskjuts erbjudas
enligt gällande avståndsregler.
Åtgärden är en form av nudging, dvs en välvillig puff, där man inte påverkar vårdnadshavaren egna val av
förskoleklass utan att man istället ändrar vad ett icke-val innebär. Om man inte väljer förskola så hamnar
man i en grupp som erbjuds en förskoleplats i ett ”prioriterat” område. Vårdnadshavaren förlorar inte
rätten att välja utan överlåter denna rätt till samhället. Samhället väljer sedan utifrån allsidighet istället för
närhet. Nudging har blivit en mycket populär och rekommenderad policyverktyg som avser att främja
individers välfärd utan att begränsa deras handlingsfrihet. I Storbritannien har man exempelvis upprättat
en nudge-enket under regeringen.
För att främja en allsidig social sammansättning föreslår Skolkommissionens slutbetänkande att
närhetsprincipen bör ersättas med lottning om antalet sökande till en given skola överstiger antalet platser.
Förslaget har fått kritik och föreslagen regelförändringen innebär en mindre radikal förändring av
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skolvalet. Närhetsprincipen förslås endast gälla för de som gör ett aktivt val och inte för gruppen som gör
ett icke-val.
Vi yrkar:
Att utreda problematiken med att en stor andel av vårdnadshavarna inte gör ett aktivt val av förskoleklass
Att utreda möjligheterna för att barn till vårdnadshavare som gör ett icke-val av förskoleklass kan hamna i
sen specifik urvalsgrupp som kan undantas närhetsprincipen
Att utreda om urvalgruppen kan erbjudas plats på förskola i prioriterade område
Att Malmö Arbetarkommunen antar den som sin egen och sänder den vidare till distriktskongressen

Martin Nordin Antagen av: Västra Hamnens S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 30
Obligatorisk förskoleklass för grundsärskolan
Sedan 2018 är förskoleklassen obligatorisk i Sverige, vilket innebär att barn som är bosatta i Sverige har
skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Detta gäller emellertid inte barn som är aktuella för
särskola.
Särskolan vänder sig till barn som inte når grundskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning
eller bestående hjärnskada. Alltså barn som behöver mer tid och stöd. För dessa barn återstår två
alternativ: antingen att gå kvar ett extra år i förskolan, eller börja särskola åk 1 ett år tidigare. För många
barn skulle det förstnämnda alternativet kunna vara hämmande för utvecklingen och i värsta fall
stigmatiserande. Sistnämnda skulle kunna innebära ett alltför stort steg för barnet. Redan när skärpningen
av skollagen var ute på remiss, menade Autism- och Aspergerförbundet att ett alternativ för dessa barn
behöver införas, d.v.s. en förskoleklass för barn som tillhör särskolans målgrupp. De menade att det ska
vara obligatoriskt för huvudmannen att erbjuda förskoleklass för barn som tillhör särskolans målgrupp
men frivilligt att delta, samt att det fortsatt ska finnas möjlighet att välja att ha barnet kvar i förskolan ett år
till eller att barnet går i den grundskoleförberedande förskoleklassen. Förbundet skriver i sitt remissvar:
”Vi anser att det finns barn inom den här gruppen som skulle gynnas av en förskoleklass för barn som
tillhör särskolans målgrupp då det gäller tillgång till en anpassad lärmiljö. Specifikt för just den här
gruppen är behovet av en tillrättalagd miljö som erbjuder färre sensoriska intryck för att möjliggöra att
barnen på bästa sätt kan ta del av det sociala sammanhang de placerats i. Om detta inte sker finns risk att
man hämmar deras utveckling. Ytterligare skäl är tillgång till en läroplan samt utbildning och kompetens
hos personalen. Övergripande finns likvärdighetsprincipen, vilken självfallet också ska gälla barn som
tillhör grundsärskolan.”
Undertecknarna delar Autism- och Aspergerförbundets uppfattning att även barn i särskola, enligt
likvärdighetsprincipen, borde ha rätt till tio års grundskola. Med tanke på att gruppen består av många
olika barn med helt olika behov är det också viktigt att det är frivilligt.
Särskolan är en egen skolform, varför eventuella förändringar måste regleras på nationell nivå.
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Vi yrkar:
Att Socialdemokraterna verkar för att undersöka möjligheten för huvudmannen att erbjuda förskoleklass
för barn som tillhör särskolans målgrupp.
Att det ska vara frivilligt för barn som tillhör särskolans målgrupp att delta i förskoleklass.
Att det fortsatt ska finnas möjlighet att välja att ha barnet kvar i förskolan ett år till eller att barnet går i
den grundskoleförberedande förskoleklassen.
Att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till partidistriktskongress
Att Partidistriktskongressen antar motionen och skickar den till Riksdagsgruppen

Mubarik Abdirahman Antagen av: Rosengårds S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 31
Styrning av gymnasie- och vuxenutbildningen
De senaste ca 30 åren har skolsystemet genomgått stora reformer. Övergripande kan de sägas handla om
ökad valfrihet för individen, större lokalt inflytande över genomförandet och fler huvudmän. Forskning
och internationella utvärderingar har påtalat brister redan inför de första besluten (OECD m fl) liksom
den allmänna debatten, kontinuerligt.
En positiv förändring under perioden är att fler ungdomar deltar i gymnasieutbildningen men där är
problemet att en stor andel inte når en examen, trots att många går fler än tre år, många byter skolor och
studievägar. Valet av studieväg är för många årskurs 9-ungdomar svårt och skolorna ägnar väsentlig tid för
information och marknadsföring.
Målet om stor valfrihet ledde bland annat till en mycket stor, för att inte säga ett överutbud av varianter
studievägar. Det ledde till 2011 års läroplan som delvis förbättrat situationen. Men överutbudet och därav
ineffektivt resursutnyttjande har funnits hela perioden sedan 1990-talet. Huvudmännen konkurrerar
sinsemellan och har svårt att planera för utbildningen både i fråga om ekonomi, dimensionering och
kvalitet i själva genomförandet. Prissättningen på utbildningarna är svåröverskådlig och okontrollerbar –
och okontrollerad. Nationell statistik pekar på mycket stora skillnader i genomsnittskostnad, både inom
gymnasie- och vuxenutbildningen. Tillsynen, framför allt då det gäller ekonomi/resurser och kvalitet är
svag, något som försvårar för huvudmän, genomförare, studerande och avnämare.
Det finns en viss, frivillig regional samverkan mellan kommuner i fråga om utbud/dimensionering och
kostnadsjämförelser men sekretess kan råda och det görs utan enhetliga variabler/nyckeltal.
Sammanfattningsvis: Styrningen från statens sida – som dock svarar för en betydande del av kostnaderna
– behöver stärkas.
Jag yrkar:
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att Socialdemokraterna i Skåne, via den nationella utbildningspolitiken, verkar för att snarast återföra till
staten hela eller delar av styrningen av all gymnasie- och delar av vuxenutbildningen, i första hand då det
gäller dimensionering, organisering och kostnadsberäkning samt gemensamma kvalitets- och resultatmått.

Gunilla Olsson
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 32
Tillträde till högskolan
Universitet och högskolor ska utgöra en oberoende och opartisk kunskapsorganisation med utgångspunkt
i vetenskaplig integritet och där det fria ordet ges en given plats inom lärosätenas verksamhet. På landets
högre utbildningar fostras många av samhällets framtida ledare, i näringsliv och samhällsliv. Det är av
central vikt att universitet och högskolor lever efter och tillämpar de demokratiska principerna, i alla dess
bemärkelser. Det demokratiska samtalet ska vara en naturlig del i den högre utbildningen. Demokrati
måste vara större och mer än rätten att som medborgare rösta vart fjärde år. Det handlar om bildning, om
att få rätt information och att öka intresset för samhällsfrågor bland studenter.
I en tid då demokratin hotas och förtroendet för partipolitiken sjunker måste högskolorna, universiteten
och studentkårer ge partipolitiska föreningar tillträde för att informera och ge möjligheten att kunna
engagera sig i politiken. Tyvärr ser verkligheten inte ut så idag. Många universitet, högskolor och
studentkårer nekar partipolitiska föreningar tillträde till högskolan och universiteten. För att få hyra
lokaler, dela ut material, affischera och informera studenter om politik krävs ledningens medgivande. Att
skaffa ett sådant kan vara snårigt då rutinerna skiljer sig åt lärosäten emellan. Under valrörelsen 2018 blev
förbund och lokala föreningar ofta nekade tillträde, ofta utan motivering eller med argumentet att politisk
aktivitet inte hör hemma i lokalerna. Det är ett direkt brott mot högskoleförordningen.
De politiska organisationerna har demokratiskt uppbyggda föreningar på flera universitetsorter där
medlemmarna är studenter från lärosätena. Föreningarna ordnar sammankomster där de bjuder in
företrädare och föreläsare, har studiecirklar och diskussionsträffar i syfte att opinionsbilda och upplysa.
Föreningar följer de riktlinjer som framgår i högskoleförordningen. Därför måste det ifrågasättas om
högskolan och universitet har rätt att neka politiska föreningar tillträde till dess lokaler.
Av 1 kap. 13 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att en högskola är skyldig att låta en
demokratiskt uppbyggd förening för studenter vid lärosätet använda undervisningslokalerna vid en
sammankomst som anordnas för medlemmar om sammankomsten hålls för upplysning, meningsyttring
och liknande eller för framförande av konstnärligt verk. Den som av föreningen har bjudits in för att
medverka vid sammankomsten får inte vägras tillträde till möteslokalerna.
Högskoleförordningen (1 kap. 13 §) bör ses över så att godtycklig tolkning inte stänger ut demokratiskt
uppbyggda föreningar. Högskolor, universitet och studentkårer ska ta sitt respektive demokratiska ansvar
och därmed låta politiska föreningar vara en viktig och naturlig del i det demokratiska samtalet.
Distriktskongressen föreslås besluta
att stärka studentföreningars tillträde till högskolor och universitet samt
att via förordningar och lagstiftning förtydliga högskolor och universitets demokratiska ansvar
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Jörn Jönsson
Landskrona
Motionen insänd som Egen
Jenny Tillander
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 33
Samhällsorientering för nyanlända
Översyn av samhällsorientering visar att insatsen är en viktig del av etableringen som har stor potential att
ge nyanlända insikter och kunskaper om svenska samhället och att öka egenmakten samt ge bättre
förutsättningar för nyanlända att göra medvetna val i olika livssituationer i Sverige. Viktiga frågor om
normer, värderingar och värdeladdade frågor såsom jämställdhet, barns rättigheter, demokrati m.m. är
redan idag integrerade i samhällsorienteringen, men i varierande grad och med skiftande kvalitet. För att ge
dessa frågor ett ökat utrymme som får genomslag i samhällsorienteringen i hela landet finns behov av
utveckling av både organisation, material och utbildningsinsatser.

Länsstyrelsen Jönköping har gjort en utredning som rapporterades i maj 2018,
där man föreslog en rad förändringar. Vi vill att de föreslagna förändringarna genomförs och att
fördjupning av uppdraget sker. En idé är att man nivågrupperar undervisningen beroende på elevernas
förkunskaper och hur länge man varit i Sverige. Nyanlända är ingen homogen grupp och behovet av
information och orientering om det svenska samhället skiljer sig åt. Samtidigt bör styrningen av
samhällsorienteringen ge tydliga ramar för att säkra likvärdigheten för deltagarna och kvalitén upprätthålls.
Vi yrkar:
Att en fördjupad utredning av organiseringen av samhällsorientering snarast sker.
Att Malmö arbetarekommun tar denna motion som egen och skickar den till partidistriktets kongress.

Magid Jabar Abid Antagen av: Kirseberg / Segevång Socialdemokratiska förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 34
Psykisk hälsa hos unga
Den psykiska ohälsan bland unga växer alarmerande snabbt. I en SCB mätning från 2017 ser vi att den
psykiska ohälsan bland unga vuxna, 18-24, har ökat med närmare 70% och den psykiska ohälsan bland
barn i åldrarna 10-17 har ökat med över 100% sedan 2006.
för att få bukt på detta måste den psykiska ohälsan bekämpas där ungdomarna vistas, alltså i skolan.
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Till att börja med krävs det en förändring i betygssystemet gällande de praktiska och estetiska ämnena.
Fokus ska i dessa ämnen skiftas från betygsjakt till att fokusera på att utveckla elevens lust att lära. Mindre
prestationskrav i praktiska och estetiska ämnen kan leda till bättre psykiskt välmående för elever genom att
minska stress och ge utlopp för kreativitet. För att uppnå detta behövs ett betygssystem där det, i de
praktiska och estetiska ämnena, endast finns två nivåer, godkänt och icke godkänt.
En annan åtgärd mot ökad stress är att betyg, som tidigast, bör introduceras i sjunde klass, eftersom
kunskapskraven skiftar mellan mellanstadiet och högstadiet. Vilket leder till att elever får ett fall i betyg
från sexan till sjuan, vilket skapar stress och oro.
Det krävs också att skolan tar större ansvar i att jobba förebyggande mot psykisk ohälsa. Därför ska
obligatoriska kuratorbesök införas både på grundskolan och gymnasiet. Dessa möten ska ske en gång per
termin. Detta för att skolpsykiatrin ska nå fler som inte själva söker sig till skolkuratorer och för att minska
tabun som finns kring psykisk ohälsa.
För att genomföra detta bör det finnas en heltidsanställd kurator för varje stadie i grundskolan och för
gymnasiet. Då kan kuratorerna vara mer specialiserade till att hantera den givna åldersgruppen på samma
sätt som det finns olika lärare för låg- mellan- och högstadiet.
Skolkuratorer kan dock inte lösa alla fall av psykisk ohälsa, ibland krävs extra stöd. Det är den rollen
organisationer som BUP och UMO ska hantera.
Dock är dessa instanser i dagsläget inte rustade till att bemöta den växande psykiska ohälsan bland unga,
därför behöver dessa få mer resurser.
Dessutom bör deras öppettider förändras, så att de har öppet efter skoltid när elever är lediga, Istället som
i nuläget under och strax efter ordinarie skoltid. Detta så att elever ska kunna ha mer integritet när de
besöker BUP och UMO och för att de inte ska missa skolarbete. Ungdomar som behöver besöka
psykolog ofta kan ibland hamna efter i skolan, vilket kan öka deras stress och ångest.
Med en förbättring av BUPs verksamhet kommer behovet av första linjen minska, därför anser vi att den
bör slås ihop med BUP för att öka BUPs resurser och förbättra verksamheten.
SSU Höganäs yrkar
Att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att det endast ska finnas två nivåer, godkänt och icke
godkänt, på grundskolans praktiska och estetiska ämnen
Att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att betyg som tidigast ska få utdelas från sjunde klass
Att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att alla skolor ska ha minst en heltidsanställd kurator
Att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att införa obligatoriska skolkuratorbesök varje termin
Att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för ökade resurser till BUP och UMO
Att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för en ändring i BUPs och UMOs öppettider så dom inte
sammanfaller med ordinarie skoltid.
Att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att en obligatorisk utbildning om psykiskohälsa införs för
lärare och elever
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att alla föräldrar till skolelever erbjuds en gratis utbildning om
psykiskohälsa
Att motionen bifalles i sin helhet
Att motionen skickas vidare till Socialdemokraternas nästa kongress
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SSU Höganäs
Höganäs
Motionen insänd som Egen
Carola Persson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 89
Lagstadga rätten till barnomsorg dygnets alla timmar
Idag är det svårt för föräldrar att få ihop livspusslet och barnen riskerar att komma i kläm.
En reform som kan underlätta för småbarnsföräldrar är att man lagstadgar rätten till barnomsorg under
dygnets alla timmar.
Det är fler och fler yrken som har arbetstider som sträcker sig utanför måndag till fredag 8-17 sk.
obekväma arbetstider, särskilt inom LO-yrken. Men här har inte omsorgen om våra barn följt med. Alla
kommuner erbjuder inte barnomsorg på andra tider än dagtid. Där man gör det är det inte alltid som
platser räcker till. ”Nattis” är ännu svårare att få.
Det måste vara så att föräldrar vet att deras barn är väl omhändertagna även om man jobbar ”obekvämt”.
Ensamstående föräldrar med ett socialt nätverk som är utspritt i hela landet har det särskilt svårt.
Kommunal har många medlemmar som tvingas till deltidsarbete för att man inte kan fixa barnomsorg
24/7. Det är både en jämlikhets- och jämställdhetsfråga.
Därför föreslår jag Kommunals S-fackklubb besluta:
att anta motionen som sin egen och skicka den till Malmö arbetarekommun
att Malmö Arbetarekommun ska verka för lagstadgad rätt till barnomsorg dygnets alla
timmar.
att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till
Skånes Socialdemokratiska distriktskongress.
att Skånes Socialdemokratiska partidistrikt också verkar för att Lagstadga rätten till
barnomsorg dygnets alla timmar.

Ewa Glimhed, Kommunals S -förening i Malmö
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR A - 90
Insyn i skolornas verksamhet
Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson fattade i september det formella beslutet att från och med 1
september uppgifter om enskilda skolor inte ska publiceras. Samma sak gäller för kommunala skolor.
Detta på grund av en dom i Kammarrätten. SCB betraktar betyg och elevsammansättning med mera som
”affärshemligheter”.
Vart tog offentlighetsprincipen vägen? Och hur ska föräldrar och elever kunna välja, eller välja bort, skolor
utan att ha tillgång till fakta om personaltäthet, betyg, andel behöriga lärare och resultat på nationella prov.
Reaktionen till denna drastiska förändring har varit alldeles för milda och senfärdiga. De ansvariga i
regeringen måste skyndsamt agera.
Därför yrkar vi
att de nya lagarna som förhindrar insyn i skolorna tas bort så fort som möjligt
att MAK tar motionen som sin egen och skickar den till Distriktskongressen

Nahid Biglari, S-förening för skola o utbildning har tagit motionen som egen.
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 91
Motion: Motverka konspirationsteorier – upplysning och lagstiftning
”Två män klipper upp nätet till 5G mobilmasten. De filmar vad de gör. På en skylt de har med sig står det
att ”5G orsakar covid-19”. De tar fram molotovcocktails och kastar mot 5G basstationen. Strax står hela
anläggningen i lågor” (fritt citerat från P1 podcast om konspirationsteorier).
Konspirationsteorier har alltid funnits med i människans historia. Det kan handla om olika sammanslutningar eller grupper som i bakgrunden anses styra världen: Illuminati, frimurarna, ett antal globala
kapitalister, judarna. Ibland handlar det om den djupa staten som av olika anledningar konspirerar mot oss
andra: 9/11 – tornen sprängdes avsiktligt, månlandningarna ägde inte rum, utbrett organiserat valfusk
gjorde att fel kandidat vann presidentvalet. Ibland går teorierna ut på att de mäktiga vill or-saka kaos som
den dolda makten kan profitera på: vaccinerna gör oss sjuka, SARS-CoV-2 sprids för att decimera jordens
befolkning, klimatförändringarna är ett påhitt, …
Listan kan göras lång. Man kan konstatera att i svåra tider – som nu under pandemin - så har denna typ av
idéer extra lätt att få spridning. De leder till enkla förklaringar som svar på svåra frågor. Lös-ningarna blir
ju också enkla: låt bli att vaccinera dig och dina barn, stoppa 5G-utbyggnaden, angrip handgripligt
kongressen för att stoppa proceduren att utse nästa president.
Konsekvenserna av att väldigt många tror på dessa idéer kan bli katastrofala: spridning av svåra sjukdomar p g a vaccinationsvägran, utbredd misstro mot demokratin, samt angrepp – och till och med
massmord - på folkgrupper som anses stå bakom allsköns missförhållanden.
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Man kan givetvis inte förbjuda människor att tro på olika idéer som kan framstå som ovetenskapliga och
märkliga. Att teorierna sprids är ju ett tecken på brister i samhället, som att människor känner brist på
egenmakt och möjligheter att påverka sina liv. Man kan dock göra något åt att idéerna sprids genom att
erbjuda information som bygger på vetenskap och fakta! Man kan med utbildning öka för-mågan till
kritisk granskning!
Skolor och media – inklusive sociala media - har ett särskilt ansvar!
Läroplaner kan innehålla kursmoment där man kritiskt granskar olika konspirationsteorier och söker
korrekta fakta, med syfte att förstå varför idéerna uppstår och vilka som tjänar på att de sprids.
Man kan se till att sociala medier flaggar för påståenden som är uppenbart falska, med mera
Åtgärder och lagstiftning kan med fördel diskuteras på EU-nivå.
Källor för mer information om konspirationsteorier:
Boken ”Allt är en konspiration: En resa genom underlandet” av Kent Werne
P1 podcast-radio: ”Hur kan man tro på konspirationsteorier” – Människor och tro
Vi yrkar:
att Socialdemokraterna ska verka för att förstärkt utbildning om konspirationsteorier - med utgångspunkt
från ett kritiskt granskande perspektiv - införs i skolundervisningen som en del av läroplanen
att det utreds hur man även på andra sätt kan motverka spridningen av dessa teorier
att Socialdemokraterna i Lunds ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
att motionen överlämnas till Skånes socialdemokratiska regionfullmäktigegrupp och att denna ges i
uppdrag att verka för motionens mål.
att Skånes distriktskongress skickar motionen vidare till nästa partikongress.

Stefan Nilsson Roger Niklewski Per Olsson Mikael Svensson
Lund
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 92
Jämställdhet i skolan
I Sverige har vi, tack vare vår feministiska regering, en jämställdhetsminister och i och med det har
jämställdhet i skolan fått en högre prioritering.
Regeringen meddelade i ett pressmeddelande (Utbildningsdepartementet, 2018) att “I enlighet med
regeringens jämställdhetspolitiska mål har skolan ett ansvar att alla elever oavsett kön ska ha samma
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.”.
Pressmeddelandets konsekvenser kan man bland annat se genom att många skolor har handlingsplaner i
hur de ska hantera jämställdhet. I det här systemet är det rektorn, som är den huvudansvarige på skolan,
som har ansvaret för att detta följs och i rektorns, många, övriga arbetsuppgifter finns det en risk att
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jämställdhet kommer i skymundan. En jämställdhet ansvarig kan t. ex. gå till olika klasser och informera
eleverna om jämställdhets faktorer. När hon presenterar sig som jämställdhet ansvarig, får eleverna veta
vem de ska kontakta, om det behövs o s v.
Därför yrkar vi
att alla skolor ska ha en jämställdhetsansvarig och en jämställdhetsplan.
att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare tilldistriktskongressen
att distriktskongressen 2021 bifaller motionen

Nahid Biglari, S-förening för skola o utbildning har tagit motionen som egen.
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 93
Elever på gymnasiet behöver mer idrott och hälsa
Ohälsan bland gymnasieelever har ökat kraftigt den senaste tiden. Mycket stillasittande har föranlett fler
fall av övervikt bland ungdomar, inte minst i de lägre samhällsskikten, vilket i sin tur kan kopplas till en
rad hälsorisker på såväl kort som lång sikt. Dessutom sköljer en våg av psykisk ohälsa över samhället i
stort, och ungdomar är särskilt sårbara.
En del av lösningen ligger i att få ungdomar att röra mer på sig. Detta har en rad positiva effekter.
Övervikten och hälsoriskerna minskar. Dessutom har motion, enligt många läkarexperter, goda resultat för
teoretisk inlärningsförmåga och minneskapacitet. Modern forskning, inte minst inom psykiatrin, har även
visat på hur regelbunden motion har en dämpande effekt på stress, depression och annan psykisk ohälsa.
I dagsläget är Idrott och hälsa bara obligatoriskt det första året på gymnasiet. Vissa gymnasium väljer att
lägga kursen på två år istället för ett och får därigenom också två års idrott på gymnasiet istället för ett.
Genom att istället göra det obligatoriskt även de andra åren på gymnasiet ger vi de unga goda
förutsättningarna till en hälsosam livsstil. För att minska stressen på eleverna vore ett system där betyget
går att räkna bort bra. Samtidigt måste detta kombineras med ett närvarokrav 8 för att säkerställa en hög
delaktighet.
Denna motion skulle minska hälsoriskerna och den psykiska ohälsan bland eleverna samt öka elevernas
inlärningsförmåga. På lång sikt kommer detta även att gynna samhället på ett ekonomiskt plan.
Därför yrkar vi
att det införs obligatorisk Idrott och hälsa under gymnasiets samtliga år, under de villkor som jag angivit
ovan.
att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Distriktskongressen
att Distriktskongressen 2021 bifaller motionen.
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Nahid Biglari, S-förening för skola o utbildning
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 94
Samhällets viktigaste redskap att bryta utanförskap, segregation och
kriminalitet är en väl fungerande skola.
När krutröken har lagt sig över det politiska slagfältet och allas krav på mer resurser till rättsväsendet i
form av fler poliser, åklagare och längre straff tillgodosetts – mycket viktiga och nödvändiga – måste vi
orka ta tag i de svåra frågorna om hur vi kan förhindra fortsatt rekrytering av framförallt unga pojkar till
den organiserade brottsligheten. En brottslighet som frodas i de s.k. utanförskapsom-rådena
kännetecknade av hård segregation och trångboddhet. Dit hänvisas asylsökande och de som fått
uppehållstillstånd. I bostadsområden där en stor del av övriga boende inte heller är etniska svenskar.
Andelen förvärvsarbetande är låg och bidragsberoendet högt. – Vad krävs för att bryta detta utanförskap?
Samhällets viktigaste verktyg att bryta utanförskap och segregation är en väl fungerande skola. Trots
berömvärda insatser av lärare, skolledare och övrig personal är förutsättningarna att få en sådan skola i
dessa områden mycket tuffa. I klasser där en mycket liten andel av eleverna, ibland inga alls, har svenska
som modersmål, där studietraditionen i familjen är mycket svag, där nya elever ofta tillkom-mer då
nyanlända ofta hänvisas hit och där trångboddheten ger begränsade möjligheter till läxläsning är denna väl
fungerande skola svår att uppnå.
I andra delar av samma kommun går samtidigt elever i klasser där näst intill alla har svenska som modersmål, studietraditionen är stark och förutsättningarna för eleverna att utföra hemuppgifter goda. Allt
tal om en likvärdig skola riskerar vid en sådan jämförelse att framstå som tomma ord.
- Hur ska kommuner kunna minska segregationen och öka likvärdigheten i
skolan med dessa förutsättningar? Det är en av de största utmaningar som vi står inför!
Den integration som alla parter säger sig eftertrakta börjar här. Det avgör vilken den fortsatta vägen in i
samhället blir. Att få elever att lyckas i sina grundskolestudier, att bli behöriga till gymnasieskolan och att
lämna den med en examen är ett måste för alla. Om avklarad gymnasieskola är en inträdesbil-jett för varje
ungdom till yrkesarbete eller fortsatta studier gäller det i än högre grad för ungdomar med icke-svensk
bakgrund.
Ett samlat långsiktigt arbete behövs:
1. En ökad behovsstyrd resurstilldelning som får kompetenta lärare och skolledare att söka sig till utsatta
skolor och en ökad vuxennärvaro med kompetent personal är nödvändigt och viktigt, men förmodligen
inte tillräckligt för att bryta segregationen.
2. Det som nu sker i allt högre grad, genom det fria skolvalet och den starka tillväxten av vinstutde-lande
friskolor, är att likvärdigheten minskar och segregationen tilltar. Den utredning, En likvärdig skola, under
ordförandeskap av Björn Åstrand som lade fram sina förslag förra året föreslår flera åt-gärder som är
avsedda att minska segregationen. Det handlar bl.a. om att införa ett gemensamt skol-val för alla
vårdnadshavare och skolhuvudmän, att kötid som urvalsgrund till friskolor utgått och att kommunernas
ansvar för att erbjuda alla barn i kommunen en plats i en skola och en beredskap att ta emot nya elever
premieras i skolpengens storlek gentemot andra skolor som inte har dessa krav.
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Dessa förslag är alla positiva och behjärtansvärda men kommer inte att vara tillräckliga för att bryta den
ökande segregationen. I de kommuner som infört obligatoriskt skolval, något som förespråkas av såväl
borgerliga som socialdemokratiska politiker som ett sätt att minska segregationen, har effekten hitintills
varit närmast obefintlig.
Vi yrkar därför Att
Att socialdemokratiska förtroendevalda i kommuner och nationellt arbetar för att resursfördelningen till
förskola och grundskola blir mer behovsstyrd
Att socialdemokratiska förtroendevalada i regering och riksdag men också genom opinionsskapande
insatser arbetar för att förslagen i Björn Åstrands utredning blir praktisk politik.
Att socialdemokratiska förtroendevalda i kommunerna ges tydligt uppdrag att skapa skolor med en
elevsammansättning som är så allsidig som möjligt ur socioekonomisk och etnisk synvinkel
Att socialdemokratiska förtroendevalda i kommunerna ges i uppdrag att ta fram planer och genomföra
åtgärder för att skapa bostadsområden med en blandning av såväl hyres, bostads- och äganderätter.
Att socialdemokrater i alla sammanhang och på alla nivåer verkar för att motverka tillkomsten av nya
vinstdutdelande friskolor. Detta kan bl,a, ske genom en skärpt etableringskontroll.
Att en utredning tillsätts vilken får i uppdrag att utreda hur en avveckling av de vinstutdelande friskolorna
ska gå till.
Att det fria skolvalet i sin nuvarande form avskaffas. Det ersätts med ett skolval som tillåter ickevinstudelande skolor och som konstrueras så att det effektivt motverkar segregation. Hänsyn ska kunna
tas till angelägna enskilda önskemål om skolplacering. t.ex vid fall av mobbning
Att socialdemokraterna i Lund antar motionen som sin egen
Att den socialdemokratiska distriktskongressen antar motionen som sin egen
Att motionen översänds till de socialdemokaratiska ledamöterna av riksdagens Utbildningsutskott för
kännedom
Att motionen översänds till utbildningsminister Anna Ekström för kännedom

Per Almén, Per Wickenberg, Roger Niklewski, Jan Olsson, Agnetha Järvegren, Per-Olof Järvegren, Mats
Bohgard, Mai Almén, Ann-Louise Levau och Anita Magni-Olsson
Lund
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 95
Motion om utbildning för offentliga tjänstepersoner.
En avgörande del av vår demokrati är att våra byråkrater är lojala med den lagstiftning som de är satta att
verkställa. Men också att allmänheten känner förtroende att så faktiskt sker. Att jäv, mutor, andra
ovidkommande sär-intressen eller brister i normkritik aldrig förekommer vid myndighetsutövning. Vare
sig inom förvaltningsmyndigheterna eller vid primär eller sekundär kommun.
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Det går ganska lätt att se att statliga myndigheter gärna väljer att värdera en akademisk utbildning högt när
den inventerar ”Förtjänst och skicklighet” som den stadgas i Lagen om offentlig anställning. Så även vid
tillsättning av mindre krävande handläggar-uppdrag. Men någon gemensam utbildning som fokuserar på
vad som är skillnaden mellan en offentlig och en privat anställning finns inte. Det innebär att utsatta
enskilda kan bil felaktigt behandlade i mötet med våra myndigheter men framför allt att mellanchefer som
självsvåldigt, och ofta rättsvidrigt, vill ”införa New public management” kan ha framgång därför att det
inte möts av motstånd från medvetna enskilda medarbetare. Därför är det givetvis också helt nödvändigt
att tjänstemän på alla nivåer utbildas.
Likaväl som yrkesförare, utöver sitt körkort, måste kunna uppvisa ett yrkeskompetensbevis bör en viktig
offentlig tjänsteman kunna göra det. En kompetens som behöver uppdateras och repeteras då och då.
Samt ett bevis som vid svåra brister kan dras in. I så fall kan vederbörande givetvis vara fortsatt anställd
rent arbetsrättsligt men kan inte längre utöva myndighet mot enskild.
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt ska driva frågan att skapa en utbildning för alla offentliga
tjänstemän. Som ett andra steg att rätten att utöva myndighet förutsätter godkänd utbildning.
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt översänder motionen till den skånska socialdemokratiska
riksdagsgruppen.

Mats Persson
Sjöbo Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: arbetarekommunens egen
Ordförande Roland Wiking
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 96
Motion om utbildning i demokrati
Populistiska och högerextrema rörelser har det senaste decenniet skördat stora framgångar. Traditionella
högerpartier har mer eller mindre anslutit sig. Förutom ett ojämlikt samhälle är populister fundamentalt
beroende av sina anhängares okunnighet. En högerpolitiker kan hävda att Regeringen med ”berått mod”
har skadat våra äldre – i regioner där samma politikers parti styr. Det kan hon göra därför att hon vet att
hon kan lita på åhörarnas okunnighet. Det är rutin att hetsa mot enskilda handläggare vid myndigheter
som Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. På det viset riskerar populisterna inte att samma
människor istället organiserar sig partipolitiskt i syfte att få en generösare eller rättvisare socialförsäkrings
till stånd.
En stor utbildningsinsats för, främst, vuxna behövs. Det behöver sannolikt marknadsföras väl för att den
skall nå alla. Kanske kan man trycka på att man kan ”lära sig hur man kan påverka i vår demokrati och
vilka rättigheter jag, bredvid mina skyldigheter, har i mötet med våra myndigheter”.
Det brådskar därför att det snart är val till riksdagen igen. Alla goda krafter behöver mobiliseras
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt ska driva frågan att skapa och erbjuda en gemensamt
finansierad utbildning till alla som önskar om grundläggande källkritik och demokrati i vid mening.
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt i väntan på rikstäckande insatser inventerar möjligheten att
folkrörelsens folkbildande sektor erbjuder liknande kurser eller cirklar.

51

att Skånes socialdemokratiska partidistrikt översänder motionen till den skånska socialdemokratiska
riksdagsgruppen.

Mats Persson
Sjöbo Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: arbetarekommunens egen
Ordförande Roland Wiking
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 97
Fond för att lyfta kunskapen om förintelsen och motverka hat
Sverige har en andel antisemitism som inte ska vara i Sverige utan hatet mot judar måste bekämpas lika
mycket som hat mot andra grupper. ADL(Anti-Defamation League) som arbetar med att mäta hur hat ser
ut i länder och precis som andra källor som framkommit så har andelen antisemitismen och utsatthet för
judar ökat i Sverige. Hédi Fried är känd föreläsare bland andra överlevande från förintelsen, Hédi Fried
ska hyllas för hennes arbete som hon har gjort tillsammans med många andra. i en av Hédi Frids böcker
“Frågor jag fått om Förintelsen” skriver Hédi Fried att ämnet om antisemitism, hat mot olika grupper och
förintelsen måste läras ut tidigare för att motverka detta mönster som man ser ske över Europa där
utsatthet för judar ökar. utsattheten för judar eller andra grupper leder till att brått begås som ska
fördömas i all evighet.
För att motverka hatet som finns så måste det införas en statlig fond som ger alla skolor, myndigheter,
aktör och organisationer ekonomisk möjligheter att bjuda till sig en person inom området som kan
föreläsa eller besöka förintelseläger i vad hat kan gör mot en annan människa.
Att Socialdemokraterna verkar för att en fond införs
Att Socialdemokraterna verkar för att fonden uppförs i minne av de som dog i förintelsen
Att Socialdemokraterna verkar för att kallar fonden för “utbildning mot hatet”.
Att Socialdemokraterna verkar för att fonden ska målet med fonden ska vara att lyftas upp kunskap
angående förintelsen och motverka hat mot utsatta grupper
Att Socialdemokraterna verkar för att fonden inte får ta del av aktörers som sprider hat mot utsatta
grupper
Att Socialdemokraterna verkar för att detta sker skyndsamt
Att Socialdemokraterna verkar för att skicka vidare motionen till kongressen 2021
Att Socialdemokraterna bifaller motionen i dess helhet

Ted Sylwan Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

52

21 Sjukvård
MOTION NR 35
Att vinstdriften och gräddfilen i den skattefinansierade välfärden stoppas
I hälso- och sjukvårdslagens 3e kapitel, paragraf 3, slås fast att vården ska ges på lika villkor och att den
som har största behovet ska prioriteras. Marknadskrafterna har fått alldeles för stort utrymme i vården
vilket bidragit till att lagen sats ur spel. Det har lett till att sjukvårdpersonal som arbetar bredvid varandra
kan ha olika villkor och patienter kan ha olika villkor och möjligheter till vård beroende på vart man bor
samt om man har en privat sjukförsäkring. I vården har samhället dragit sig tillbaka och låtit
marknadskrafter få fritt spelrum. Det tidigare otänkbara har skett: att plånboken allt mer styr – inte
patienternas behov.
Det är viktigt att sätta stopp för vinstjakten och det är dags att arbeta för och utveckla en stark offentlig
sektor som är attraktiv för medarbetare och som ger patienter likvärdig vård oavsett vart man bor och hur
stor plånboken är.
Socialdemokraterna i Sverige och Region Skåne måste driva frågor för att minska marknadens inflytande
samt ta bort möjligheter med gräddfiler för att söka vård inom det offentliga. Jag yrkar:
Att socialdemokraterna i Region Skåne snarast driver frågan om och utreder omfattningen av ”gräddfil”
via privata försäkringar i den offentligfinansierade vården i Region Skåne.
Att socialdemokraterna i Region Skåne driver frågor om att extern bolagiserad vårdverksamhet ses över
om det är lämpligare att den bedrivs inom ramen för Region Skånes verksamhet.
Att socialdemokraterna i arbetar för att stoppa vinstuttag.
Att motionen skickas till S- landstingsgruppen i Region Skåne och S- riksdagsgruppen.

Susanne Magnusson
Skurup
Motionen insänd som Egen
Lena Axelsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 36
Ersättningssystem för premärvården i Region Skåne
Nuvarande vårdvalssystem leder till att tillgången till primärvård är ojämnt fördelad över regionen.
Tillgången är minst där behovet är som störst. Vården är inte jämlik.
På senare tid har det uppdagats att kostnaderna för användandet av nätläkare skjuter i höjden på
bekostnad av resurserna för de fysiska vårdcentralerna. Därför måste nätläkarnas verksamhet integreras i
ett reformerat ersättningssystem. Digitaliseringen öppnar upp för egenvård och vård utanför sjukhusen.
Den kan också öka tillgängligheten och avlasta primärvården och därigenom frigöra tid för de
patientgrupper som idag inte får det utrymme de behöver.
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Nätläkarna behöver integreras i vårdvalssystemet eftersom det idag är helt olika ekonomiska villkor för de
olika utförarna. Därför ska nätläkare ansöka om etablering samt erbjuda möjlighet till fysisk vård från det
digitala företaget eller via avtal med underleverantör.
Vi yrkar
Att ersättningssystemen för primärvården ses över i syfte att få en mer jämlik och behovsanpassad vård.
Att nätläkare ska tillhandahålla möjlighet till fysisk vård, genom det egna företaget eller genom
underleverantör.
Att skillnaden i villkoren för nätläkare och offentliga och privata vårdcentraler ses över för likvärdiga
förutsättningar ekonomiskt för verksamheterna.
Att motionen sänds till distriktets årskongress och S-gruppen i Region Skåne.

Ann-Sofie Adermark
Kristianstad
Motionen insänd som Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 37
Fler praktiserande gynekologer behövs i Malmö
Vi behöver fler gynekologer i Malmö både genom tecknade vårdavtal samt som är verksamma i
Primärvården. Idag är det näst intill omöjligt att få tid hos en gynekolog om man inte redan har en fast
läkarkontakt. Anledningen är att det finns för få verksamma gynekologer i Malmö samt att de få som har
vårdavtal är fulltecknade och meddelar vid kontakt att de inte har möjlighet att ta emot nya patienter. I
Primärvården är det ingen självklarhet att erbjuda gynekologisk hälsokontroll trots allmänläkarnas
kompetens inom allmän gynekologi. Problemet blir uppenbart framförallt när den gynekolog man haft
under flera år går i pension. Sällan övertas, alternativt tecknas vårdavtal med ny läkare.
Gynekologer på regionala vårdavtal är hårt belastade och kan inte möta kvinnors behov av förebyggande
insatser. Primärvården vill inte möta kvinnornas behov då många allmänläkare anser sig osäkra inom
området.
Kvinnor får således inte den support vid t.ex. klimakteriebesvär som kan behövas och ej heller de
förebyggande insatser de har rätt till.
Kvinnokliniker möter kvinnor med akuta gynekologiska besvär och säger själv att de ej har möjlighet att ta
emot för vanlig hälsokontroll och eventuell utskrivning av medicin för underlättande av klimakteriebesvär.
Barnmorskemottagningarna tar inte emot kvinnor efter barnafödande ålder.
Bristen på praktiserande gynekologer har funnits i många år och debatterats lika länge i politiska forum i
de flesta regioner. Trots behov lyser de politiska besluten med sin frånvaro.
Vi yrkar:
Att fler gynekologer anställs/kontrakteras i Malmö och övriga Skåne
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Att Primärvårdens allmänläkare erbjuder gynekologiska hälsokontroller alternativt inför specialtjänster
inom gynekologi
Att Socialdemokraterna i Malmö antar motionen som sin egen
Att motionen sänds vidare till partidistriktets kongress
Att motionen sänds vidare till riksdagsgruppen
Att vid eventuellt avslag sända motionen vidare som enskild

Sylvia Björk, Anki Bergström Antagen av: Sydväst S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 38
Framtidens sjuksköterska måste få känna sig trygg i sin yrkesroll
Ett stort problem i vården idag är bristen på personal samt upplevelsen av att man inte har tillräcklig
kompetens för att möta dagens kvalificerade omvårdnadsbehov. Bristen på specialistsjuksköterskor är nu
så omfattande att det påverkar tillgängligheten till vård även färre operationer kan utföras. En av
anledningar till den uppkomna bristen är att färre studenter slutför sin utbildning och tar examen.
Av de studenter som påbörjade sin utbildning 2011 på sjuksköterskeprogrammet i Kristianstad, Malmö
och Lund var det 80 % som tog sin examen. Motsvarande siffra för de som påbörjade sin utbildning 2014
var drygt 60 % (SVT 2017). Av 120 studenter på Högskolan i Kristianstad bedömer man att ca75 % går ut
i arbetslivet som sjuksköterska. Detta är ett problem som finns på många håll i landet. En studie från
Universitets kanslers ämbetet 2017 visar att kvarvarofrekvensen på sjuksköterskeutbildningarna varierar
mellan 55-90 %.
En del av de studenter som tar sin examen väljer att arbeta i andra verksamheter.
I samtal med studenter och etablerade sjuksköterskor framkommer det ofta att man upplever utbildningen
för forskningsinriktad/ teoretisk. Man saknar tillräckligt med praktiska kunskaper för att känna trygghet i
sin yrkesroll.
Vårdförbundets studentorganisation visar i sin undersökning 2019 studenternas upplevelse av den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Studenterna tycker att de fick teoretiska kunskaper inför VFU
men många ser att möjligheter att öva på praktiska kunskaper och tillämpningar måste öka och önskar mer
praktisk färdighetsträning inför VFU.
Bristen på VFU-platser och långa pendlingssträckor till följd av bristen lyftes fram. Även tillgång till
scheman och möjligheten till återhämtning mellan VFU-passen behöver ses över. Mer än hälften av
studenterna hade inte fått möjlighet till schemat i god tid som enligt Arbetstidslagen 12§ ska vara senast 2
veckor innan arbetspass. Samtidigt kräver lärosätena att studenterna genomför studieuppgifter under dessa
placeringar.
Det framkommer också i deras rapport att man under sin VFU känt sig utnyttjad som extrapersonal.
Detta är oroväckande. VFU ska innebära möjlighet till handledning, reflektion och förutsättningar att
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praktisera sina kunskaper under handledning. Flera studenter uppger att de någon gång saknat handledare
och häften av studenterna att de saknat tid för reflektion tillsammans med handledare.
Fokus för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) blir ensidigt att leverera platser i tillräcklig kvantitet,
snarare än att säkerställa kvalitet. Handledare blir utslitna av ständigt pågående handledning parallellt med
introduktion av nyanställda sjuksköterskor
Regeringen har på senare år beslutat om stora volymökningar av utbildningsplatser, i syfte att lösa
sjuksköterskebristen. Flera lärosäten menar att denna ekvation inte går ihop. Volymökningar har lett till
sjunkande antagningspoäng och de studenter som därför antas är inte längre tillräckligt förberedda för
högskolestudier och mindre självständiga än tidigare enligt flera av landets lärosäten.
Detta i sin tur leder till sämre studieprestation och att studenter i högre utsträckning tvingas avbryta sina
studier för att de inte uppnår uppställda utbildningsmål. Dessutom har lärosätena problem med att
rekrytera de disputerade och erfarna lärare som behövs. Enligt lärosätena är ett annat problem att många
vårdverksamheter förväntar sig en kompetens av både erfarenhet och specialistkunskap. Dagens
sjuksköterskeprogram är en generalistutbildning där de nationella målen utgår från att uppnå
baskompetenser som är oberoende av kontext. Specifik kompetens inom skilda områden behöver därför
utvecklas efter grundutbildning.
För att få denna specifika kompetens krävs en stipulerad tid med stöd av handledare. Istället får många
nyutexaminerade gå direkt in och ta ett stort eget ansvar i vårdarbetet, beroende på personalbristen.
Många upplever att man inte har den kompetensen. Man säger att utbildningen inte är anpassad för den
verklighet som finns i vården idag.
Att utbilda fler studenter är avgörande för att vården ska klara både generationsväxlingen och en ökad
efterfrågan på hälso- och sjukvård. En viktig del i detta är att studenter får en VFU av god kvalitet.
Utvecklingen inom vården och lärosätena kräver bättre lärmiljöer inom VFU och ökad professionalisering
av handledarrollen. Handledning ska utveckla studenternas kommunikationsfärdigheter, förmåga till
reflektion och att göra etiska överväganden, integrera vetenskaplig kunskap i bedömningar och
beslutsprocesser och träning i interprofessionellt arbete.
En kreativ handledningsmiljö ger inte bara nya erfarenheter och kunskaper till studenten utan också nya
idéer om arbetsprocesser, samarbete och roller.
Regeringen har nu beslutat bilda Nationellt råd för vårdens kompetensförsörjning med start januari 2020.
Rådet föreslås bestå av representanter från regioner, kommuner, universitet och högskolor som skall
bygga upp en gemensam bild av befintliga utmaningar och framtida kompetensbehov.
Vi ser en avsaknad av professionen i rådets sammansättning. Risken är att det blir en ensidig bild om
endast vårdverksamheter och lärosätena får ge sin syn på problematiken och lösningar. För att säkra ett
framtidsperspektiv utifrån morgondagens behov behövs även representanter som kan förmedla vårdens
yrkesgruppers erfarenhet gällande problem och lösningar. Vårdens olika aktörer måste samarbeta mer för
att ta tillvara den kompetens som finns – och som ska utbildas för framtiden.
S-kvinnor i Kristianstad-Åhus yrkar mot denna bakgrund Att
att en förändring/utredning av sjuksköterskornas utbildning snarast kommer igång
att arbeta för att professionerna inom vårdens yrkesgrupper ska vara representerade i Nationella Rådet för
vårdens kompetensförsörjning
Socialdemokraterna i Kristianstad ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen

Marianne Eriksson, Birgitta Larsson Lindelöf S-Kvinnor i Kristianstad-Åhus
Kristianstad
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Motionen insänd som Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 39
Gör tänderna till en del av kroppen
Det finns allt fler som inte har råd att besöka tandläkaren, detta medför att tandstatusen, hos framför allt
äldre, blir allt sämre. Om man får svårt att tugga så får man också ett sämre näringsintag som gör att
allmänhälsan försämras.
För att alla ska ha råd att gå till tandläkaren bör kostnaden för dessa besök ingå i högkostnadsskyddet.
Förslag till beslut: under mandatperioden skapa åtgärder som gör att tänderna räknas som en del av
kroppen och ingår i högkostnadsskyddet.
under mandatperioden skapa åtgärder som gör att tänderna räknas som en del av kroppen och ingår i
högkostnadsskyddet.

Gunilla Svensson
Klippan
Motionen insänd som Egen
Johan Petersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 40
Inför högkostnadsskydd gällande tandvård för pensionärer
Frågan om att tänderna tillhör kroppen och att högkostnadsskydd därför också ska gälla för tandvård har
föranlett politiska diskussioner i många år. Flertalet motioner med krav på att högkostnadsskydd även ska
gälla tandvård är ständigt återkommande till partiorganisationen. Tyvärr med negativa svar dvs. ej bifallits.
Kravet om införandet uppfattar vi dock enighet kring. Istället är det höga kostnader som angetts som skäl
för avslag. Det vill säga det blir för dyrt.
Frågan är dock fortfarande högaktuell. Och vi vill se att om inte kravet ska gälla alla så kan det börjas med
att gälla pensionärer. Antalet pensionärer i Sverige är ca 2,2 miljoner personer räknat i december 2018.
Många har taskig pension och väljer därför bort viktiga tandläkarbesök. Dålig tandstatus genererar dålig
kosthållning, föranleder smärta och leder osökt till isolering. Utanförskapet knackar på. Vid dålig
tandstatus väljer man ofta också bort socialt umgänge.
Sverige är ett land där Folkhälsan står högt i fokus. Folkhälsa omfattar alla aspekter av hälsa, såväl psykisk,
social och fysisk. Oral hälsa och allmän hälsa hänger ihop.
Vi kan väl vara överens om att tänderna och tandstatusen tillhör kroppen! Därför menar vi motionärer att
som ett förstasteg i ett högkostnadsskydd för alla gällande tandvård börjar gälla för pensionärer.
Vi yrkar
Att högkostnadsskydd avseende tandvård för pensionärer införs
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Att Socialdemokraterna i Malmö bifaller motionen och antar den som sin egen
Att motionen sänds vidare till partidistriktets kongress
Att motionen sänds vidare till Malmös riksdagsledamöter
Att vid eventuellt avslag sända motionen vidare som enskild

Sylvia Björk, Anki Bergström Antagen av: Sydväst S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 41
Motion om att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet
Med anledning av att våra tänder tillhör kroppen, samt att dessa i dagens Sverige särbehandlas, varpå
många äldre har svårt att äta samt drabbas av en mängd sjukdomar som de facto är relaterade till deras
tandstatus.
Detta beroende på att man inte har råd att gå till tandläkaren eller tar mediciner som tär på tänderna.
Nu är det dags att få igenom en tandreform som är värd namnet och dessutom låta tänderna ingå i
kroppen. Kostnaden uppskattas bli c:a 35 miljarder kronor.
att tandvård ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Dahn Pettersson Christina Nordén
Burlöv
Motionen insänd som Egen
Viktor Eriksson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 42
Reformpolitik för ökad solidaritet och jämställdhet Tandvårdsstödet ska
likställas med sjukvårdens högkostnadsskydd
Tandvårdsstödet ska likställas med sjukvårdens högkostnadsskydd. Idag skiljer sig tandhälsan mellan olika
grupper i samhället. Har du det gott ställt så har du också i regel bättre och friskare tänder. Ingen ska
behöva avstå från tandläkaren på grund av att man inte har råd. För vår livskvalitet och för vår allmänna
hälsa är munhälsan viktig. Sjuka är extra hårt utsatta för påverkan på tandhälsan men dålig tandhälsa
påverkar också risken till sjukdom.
Åldrandet innebär en starkt ökad risk för dålig munhälsa. Antalet äldre ökar i snabb takt och många har
många kvarvarande tänder med fyllningar, kronor, broar och implantat som kräver mycket underhåll och
noggrann rengöring. Dålig munhälsa med infektioner och tandlöshet påverkar näringsintaget och kan leda
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till undernäring. Många äldre intar läkemedel som har negativa konsekvenser för munhälsan. Många äldre
har inte råd att gå till tandläkaren. I Sverige finns många fattigpensionärer som riskerar snabb försämring
av munhälsan av ekonomiska skäl.
Regeringen har gett en utredning i uppdrag att i mars 2021 lämna förslag om hur tandvårdssystemet kan
utvecklas. Utredningen ska bland annat lämna förslag som skapar ett mer effektivt och jämlikt system och
göra det tydligare än i dag vilka patientgrupper som ska ha rätt till de nuvarande tandvårdsstöden.
Regeringen har bedömt att dessa stöd inte har nått ut tillräckligt och att kännedomen om stöden är låg,
både bland vårdgivare och patienter.
Det finns idag ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av
sjukdomsbehandlingen inom ramen för sjukvårdens högkostnadsskydd. Här finns behov att se över om
dagens stöd är tillräckligt och behovsprövningen fungerar på ett för patienten korrekt sätt.
Det är viktigt att socialdemokraterna så snart som möjligt prioriterar och står upp för att tandvårdsstödet
ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Nu är det dags att ta lärdom av den organiserade barn- och
ungdomstandvårdens goda resultat och succesivt föra in tandvården i sjukvårdens avgiftssystem med
början vid 75 års ålder och uppåt i åldrarna för att senare gå nedåt i åldrarna. Vi yrkar:
att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att tandvårdsstödet ska likställas med sjukvårdens
högkostnadsskydd i hela Sverige.
att som ett första steg verka för att snarast införa sjukvårdens högkostnadsskydd med början vid 75 års
ålder för att i ett senare skede byggas ut att gälla alla vuxna.
att se över dagens tandvårdsstöd och säkerställa att kännedomen om stödet ökar i patientgrupper samt
vårdgivare inom Region Skåne.
att motionen skickas till S- landstingsgruppen i Region Skåne och S- riksdagsgruppen.

Susanne Magnusson, Inger Wennhall
Skurup
Motionen insänd som Egen
Lena Axelsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 43
Tandvård för alla
Dags att utveckla folkhemmet. För att folk ska kunna tugga i sig mat, fortsatt ha god matsmältning, god
psykisk hälsa och med detta inte falla in i kroniska sjukdomar, är det mycket viktig att alla har möjligheter
att fixa sina tänder. Men så är det inte i Sverige i dag. För över halvparten av den vuxna befolkningen är
inte denna lyx en självklarhet. Det borde det vara, för tänderna er också en del av kroppen.
Munnen är en del av kroppen. Tänderna sitter fast i munnen (om man har tur) och är en del av kroppen.
Tänderna används varje dag och kräver daglig omsorg.
Därför borde det vara självklart att tandvård skall ingå i ordinarie allmänna sjukvården. Det finns ett
samband mellan dålig munhälsa och andra sjukdomar. Exempelvis är risken för hjärt-kärlsjukdomar
kraftigt förhöjd hos personer med dåliga tänder.
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Det är nu dags att betrakta tänderna som en del av kroppen. Att införande av att nettokostnaderna för
tänderna skall få ingå i högkostnadsskydd måste därför beslutas om.
Tandvård tenderar att bli en klassfråga och många låginkomsttagare och pensionärer väljer idag bort
nödvändig tandvård på grund av den kostnad det innebär.
Det gäller att höja rösten och kräva en ny tandvårdsreform! Men det krävs att tänderna sätts på
dagordningen. Det krävs att människor på allvar börjar prata om detta som en naturlig utveckling av den
svenska sjukvården.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag.
Att införande av att nettokostnaderna för tänderna ska ingå i högkostnadsskyddet tas fram.
Att inför valet 2022 skapa ett vallöfte att tänderna skall bli en del av kroppen rent ekonomiskt.

Jan Zielinski
Svalöv
Motionen insänd som Egen
Émilie Lundgren
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 44
Tandvården ska in under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd
Den socialdemokratiska partiledningen beslutade i valrörelsen 2018 att gå till val på utökad
föräldraförsäkring med familjedagar. Vi S-kvinnor i Trelleborg blev besvikna. Vi hade trott och hoppats på
en bättre tandvårdsförsäkring, och att partiledningen därmed hade visat att den lyssnar på partikongressen.
En god tandhälsa är grunden för god allmänhälsa. Alla vet att det är så.
Nästan all tandvård är avgiftsfri till och med det år man fyller 23. Det gäller både hos privata tandläkare
och hos folktandvården. Vissa regioner ger fri tandvård i ytterligare något år. Det är bra, men vi S-kvinnor
vill gå längre.
Friska tänder har blivit en klassfråga. Det är ingen hemlighet att många av ekonomiska skäl tvingas avstå
från tandvård. Tandvården ska därför ingå i högkostnadsskyddet.
S-kvinnor i Trelleborg kräver
Att tandvården ska vara lika för alla och ska föras in under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.
Att partidistriktet i Skåne antar motionen som sin egen.
Att partidistriktet i Skåne ger våra representanter i partistyrelsen i uppdrag att agera enligt motionens krav.

S-kvinnor i Trelleborg
Trelleborg
Motionen insänd som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 45
Tandvårdsreform ”Tänder är en klassfråga”
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 sjukvården. I Aftonbladet skrev Åsa Linderborg på
julafton 2018 Tänder är en klassfråga i litteraturen och i 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 Löfvén kan bli statsminister för evigheter.” Måhända kommer detta att bli dyrt, men
Socialdemokratins samhällsuppgift är att avlägsna klasskillnader.
Det är dags för Socialdemokraterna att inför kommande val föra upp detta på listan över reformer som
partiet vill genomföra.
Därför yrkar jag
att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet att vi inför det
kommande valet lovar en allmän tandvårdsreform så att tandvård ingår i allmän försäkring.

Bo Widegren
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 46
Låt vårdcentralerna få behålla eventuellt överskott
Om vinsten tillåts stanna kvar på den vårdcentral som har lyckats att göra ett överskott kommer det gynna
hela verksamheten och vi kommer en bit på vägen med vår ambition om en god, trygg och säker vård.
Det är dessutom en bra garant mot eventuella underskott i framtiden samtidigt som det motiverar
personalen att stanna kvar. Det ska kommas ihåg att det är personalen som arbetar på enheten förtjänst att
verksamheten kan stoltsera med ett överskott.
För närvarade försvinner överskottet från den vårdcentral som lyckats spara ihop det till att vara en del av
hela regionen/landstingets resurs. Att återinvestera en eventuell vinst i den egna verksamheten är ett bättre
alternativ.

En av utmaningarna med dagens offentligt drivna vård är personalflykt och det gäller samtliga
personalkategorier till privata aktörer. Något som i sin tur öppnar upp för bemanningsföretag med
lavinartade ökade kostnader och brist i kontinuitet i verksamheterna som resultat. Genom att istället låta
personalen få komma till tals och öppna upp för möjligheten att överskotten får stanna kvar inom de
verksamheter som skapat den, sparas skattemedel och det byggs en bra grund för en professionell trygg
och säker vård nu och i framtiden. Den offentliga vården behöver beredas möjlighet till att vara en
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konkurrensstark aktör. Det gör vi genom att främja entreprenörskap, innovationer, och låta personalen
förverkliga sina idéer.
Vi yrkar:
Att utreda möjligheten för regiondrivna vårdcentraler att överföra eventuellt överskottet tillbaka i
verksamheten.
Att arbetarekommunen Helsingborg antar motionen som sin egen och skickar den till distriktskongressen
2020.

Nemrud Buyukkaya och Åsa Holmqvist, Tjänstemanna S-förening
Helsingborg
Motionen insänd som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 47
Motion angående kostnadsfria digitala glukosavläsare för diabetes typ 2
I vårt moderna samhälle drabbas fler och fler av diabetes. Somliga drabbas till följd av livsföring, andra av
genetiska orsaker, eller kanske bara ren och skär otur.
Vardagen för de drabbade bjuder på många utmaningar, jobb ska skötas, familjeliv och hobbys vårdas
samtidigt som sjukdomen ska hållas i schack.
För de med diabetes typ ett erbjuds att kostnadsfritt erhålla modern digital blodsockerkontroll, typ
FreeStyle Libre eller liknande, en anordning som hjälper den sjuke att kontrollera blodsockernivån och på
så sätt förhindra såväl blodsockerfall som dito toppar. En friskare vardag med andra ord, och en
betydande ökad frisknärvaro i arbetslivet.
Detta hjälpmedel erbjuds dock inte kostnadsfritt till de som drabbats av diabetes typ två, vilket gör att
deras livskvalité troligen drabbas negativt.
Vi föreslår därför att Socialdemokraterna i Skåne verkar för
Att Region Skåne kostnadsfritt erbjuder moderna digitala glukosavläsare även för diabetes typ 2 patienter,
i det fall där hälsoriskerna för patienten påtagligt kan minskas.

Lars-Göran Blixt
Eslöv
Motionen insänd som Egen
Mats Löfström
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 48
Rädda vår sjukvård
Debatten om Svensk sjukvård präglas av kritik på många områden. Detta trots att vi samtidigt har tillgång
till vård och behandlingar inom stora områden som är bland den bästa i världen. Kritiken handlar i
huvudsak om köer, väntan och tillgänglighet. Nu har problemen eskalerat, Regionerna i Sverige har nästan
samfällt rapporterat att man inte längre klarar av sitt uppdrag. Det fattas vårdplatser, det fattas resurser på
flera områden. Personalen lämnar sina anställningar på grund av dålig arbetsmiljö, för högt tryck. Risk för
uppenbar vanvård. Hälsa och människoliv kommer att i än högre grad stå på spel om inget görs.
De flesta av Sveriges 21 regioner klarar inte ekonomin. De flesta prognostiserar stora underskott. Mer än
var tredje region uppger att den dåliga ekonomin kommer att leda till sämre vård.
Förutsättningarna är olika i landet. I storstadsregionerna finns störst tillgång till kvalificerad vård. I de
regionerna finns också de största skatteunderlagen och därmed de lägsta skattesatserna. Det betyder
samtidigt ett högt skattetryck för medborgarna i områden utanför dessa regioner. Till detta kan läggas att
skatten till regionerna saknar progressivitet, vilket ytterligare ökar orättvisorna. Detta trots
utjämningsbidrag.
Det borde stå klart för alla att sjukvården måste omorganiseras.
Sjukvården måste överföras till staten. Regionernas organisationer har med allt större tydlighet visat sin
oförmåga att klara sitt uppdrag.
Socialdemokratins strävan måste vara en rättvis och god sjukvård. Allas lika rätt till den bästa vård som går
att nå. Högerns alternativ, segregerad vård, såsom privata försäkringar, som garanterar tillgänglighet för
fåtalet och deras yttersta mål - helt privatiserad vård måste avvisas.
Undertecknad med hänvisning till ovanstående text föreslår,
att Regioner omorganiseras innebärande att staten övertar drift och det totala ansvaret för sjukvården.
att Lunds Arbetarekommuns medlemsmöte beslutar bifalla motionen, och översända densamma till
distriktskongressen.
att därest Lunds arbetarekommuns medlemsmöte ej bifaller motionen, den översänds till
distriktskongressen som enskild.
att Socialdemokratiska distriktskongress bifaller motionen och översänder den till partistyrelsen.

Tord Persson, Södra Sandby
Lund
Motionen insänd som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 49
Återinföra kiropraktik till högkostnadsskyddet inom Region Skåne
Ländryggs- och nackbesvär har länge varit den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning och
förtidspensionering i Sverige och i många andra länder med ett stort produktionsbortfall som följd
(Riksförsäkringsverket 1997). Den totala samhällskostnaden har beräknats årligen uppgå till närmare 30
miljarder kronor i Sverige (Riksförsäkringsverket 1996, Socialstyrelsen 1996, SBU 2000).
Eftersom många lider av dessa besvär och förlorar sin arbetsförmåga så var det med förvåning man tog
emot beskedet från det tidigare borgerliga styret i Region Skåne att alla utom en av Kiropraktorerna i
Regionen inte längre skull få räknas in i högkostnadsskyddet. Beslutet var till förfång för alla som lider av
ryggbesvär då denna yrkesgrupp påtagligt kan minska sjukskrivningstiderna. Dessutom är det ofta det enda
sättet att få patienter med besvären från rygg och nacke att leva ett drägligt liv. Inte ens kirurgi har samma
effekt.
Problemet för den enskilde är att när nu kiropraktorbehandling inte ingår högkostnadsskyddet så kan en
sådan behandling bli mycket kostsam då varje besök kostar ca. 500 - 600 kr och en normal behandling för
ett enkelt ryggskott kräver oftast 6 - 10 behandlingar, alltså 5 – 6 000 kr och ibland mycket mer. Så som
det är nu så står den enskilde patienten för det som egentligen samhället borde stå för, när hen för egna
pengar gör allt för att återgå till sitt arbete betydligt snabbare än med den vård som samhället kan erbjuda.
Tyvärr lider kiropraktiken av de gamla fördomarna som ordet kotknackare ger en bild av. Men dagens
kiropraktiker är väl utbildade och diplomerade och får inte kalla sig kiropraktiker utan en 5 årig utbildning,
lika lång som för en fullt utbildad veterinär för att ta ett exempel och betydligt längre än en sjukgymnast
som inkonsekvent ingår i högkostnadsskyddet. Med ett återinförande av kiropraktik i högkostnadsskyddet
kommer Region Skåne dels minska lidande för den enskilde, dels minskas belastningen på vården
väsentligt både i kostnader och vårdbehov.
Som avslutning vill jag också anföra att i flera andra regioner som t.ex. Region Uppsala och Västmanland
finns kiropraktikerna med i högkostnadsskyddet.
Att Region Skåne skall verka för att återinföra Kiropraktik till det av samhället subventionerade
högkostnadsskyddet.

Lars Toftemar
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 43
Tänderna är en del av kroppen
Ingen ska behöva leva med dåliga tänder för att en inte har råd, tänderna behöver ses som en del av
kroppen.
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Idag tvingas personer med låg inkomst eller låg pension att inte besöka tandläkaren på grund av att de inte
har råd, detta drabbar särskilt kvinnor då de generellt har både lägre pension och lägre löner. Det är en
viktig jämlikhetsfråga att alla ska kunna ha en bra tandhälsa.
Dålig tandhälsa kan leda till infektioner, åderförkalkning och tandlossning kan vara en orsak till
hjärtinfarkt. Inflammationer i munnen kan därför ses som ett hot mot det allmänna hälsotillståndet.
Tänderna tillhör kroppen och därför behöver tandvården likställas med övrig sjukvård. Det ska inte skilja
sig om du söker vård för tänderna eller hjärtat. En jämlik tandvård ökar folkhälsan och ger därmed också
en mer jämlik och jämställd hälsa. Tandvården behöver därför jämställas med övrig sjukvård och ingå i
samma försäkringssystem. Det ska inte vara några skillnader i patientavgifterna mellan att besöka en läkare
eller tandläkare.
Vi S-kvinnor yrkar
Att Socialdemokraterna tar ställning för en ny tandvårdsreform som gör att tandvården likställs med övrig
sjukvård och därmed ingår i samma försäkringssystem.

Ann Olausson/S-kvinnor
Hässleholm
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Thomas Lindell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 44
Tänderna - en del av kroppen
Det är ett samhällsansvar att all medicinsk behandling, inklusive tandvård, skall ingå i medborgarnas
medicinska högkostnadsskydd. Medborgarna skall behandlas lika och inte på affärsmässiga principer så
som nu pågår inom tandvården. En god munhälsa är en förutsättning för en bra livskvalitet. Alla, oavsett
ekonomiska förutsättningar, skall ha rätt till en god tandvård.
att tandvården och sjukvården med munnen skall ingå samma som vård i samhällets välfärd.
att tandvården skall behandlas med samma kostnader med högkostnadsskydd som sjukvården gör med
lika kostnader för alla, fattiga som rika.
att Malmö arbetarekommun antar motion som sin egen.
att motionen skall skickas till partidistriktets kongress 2021.

Kjell-Åke Leismar, Oxie Socialdemokratiska förening
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR A - 45
Tänderna en del av kroppen
Tänderna är en del av kroppen
Ingen ska behöva leva med dåliga tänder för att en inte har råd, tänderna behöver ses som en del av
kroppen.
Idag tvingas personer med låg inkomst eller låg pension att inte besöka tandläkaren på grund av att de inte
har råd, detta drabbar särskilt kvinnor då de generellt har både lägre pension och lägre löner. Det är en
viktig jämlikhetsfråga att alla ska kunna ha en bra tandhälsa. Dålig tandhälsa kan leda till infektioner,
åderförkalkning och tandlossning kan vara en orsak till hjärtinfarkt. Inflammationer i munnen kan därför
ses som ett hot mot det allmänna hälsotillståndet.
Tänderna tillhör kroppen och därför behöver tandvården likställas med övrig sjukvård. Det ska inte skilja
sig om du söker vård för tänderna eller hjärtat. En jämlik tandvård ökar folkhälsan och ger därmed också
en mer jämlik och jämställd hälsa. Tandvården behöver därför jämställas med övrig sjukvård och ingå i
samma försäkringssystem. Det ska inte vara några skillnader i patientavgifterna mellan att besöka en läkare
eller tandläkare.
Vi yrkar
Att Socialdemokraterna tar ställning för en ny tandvårdsreform som gör att tandvården likställs med övrig
sjukvård och därmed ingår i samma försäkringssystem.

Styrelsen S-kvinnor Eslöv, Tina Löfström, Gabrielle Goldhammer, Kerstin Malm, Agneta Nilsson, Amila
Pasic, Bodil Löfström, Eva Bengtsson, Anna Biegus Nilsson
Eslövs Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Jan-Åke Larsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 46
Tänder en del av kroppen
Ingen ska behöva leva med dåliga tänder för att en inte har råd, tänderna behöver ses som en del av
kroppen.
Idag tvingas personer med låg inkomst eller låg pension att inte besöka tandläkaren på grund av att de inte
har råd, detta drabbar särskilt kvinnor då de generellt har både lägre pension och lägre löner. Det är en
viktig jämlikhetsfråga att alla ska kunna ha en bra tandhälsa. Dålig tandhälsa kan leda till infektioner,
åderförkalkning och tandlossning kan vara en orsak till hjärtinfarkt. Inflammationer i munnen kan därför
ses som ett hot mot det allmänna hälsotillståndet.
Tänderna tillhör kroppen och därför behöver tandvården likställas med övrig sjukvård. Det ska inte skilja
sig om du söker vård för tänderna eller hjärtat. En jämlik tandvård ökar folkhälsan och ger därmed också
en mer jämlik och jämställd hälsa. Tandvården behöver därför jämställas med övrig sjukvård och ingå i
samma försäkringssystem. Det ska inte vara några skillnader i patientavgifterna mellan att besöka en läkare
eller tandläkare.
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Att Socialdemokraterna tar ställning för en ny tandvårdsreform som gör att tandvården likställs med övrig
sjukvård och därmed ingår i samma försäkringssystem

Lomma-Bjärred S-kvinnor
Lomma
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Ordförande Sebastian Merlöv
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 47
Möjlighet till tandhälsa för alla.
Tandstatusen har utvecklats till en klassfråga, där tandstatus utgör en statusmarkör som kan avgöra vår
förmåga till social interaktion och möjlighet till anställning.
Vi är alla beroende av en god tandhälsa. Vår tandstatus påverkar basala funktioner som tal och möjlighet
till en god tuggförmåga för ett gott näringsintag.
Dålig tandhälsa leder till risk för en rad kroppsliga tillstånd och sjukdomar, bl. a hjärtåkommor, med stort
lidande för den enskilde och som dessutom leder till stora och onödiga samhällskostnader.
Jag föreslår
Att förebyggande tandhälsa som besök hos tandhygienist omfattas av skattemedel och blir kostnadsfritt
för den enskilde.
Att det allmänna tandvårsbidraget för åldrarna 30 - 64 år höjs till 600 kr, jämlikt övriga åldersgrupper 24 29 och från 65 år.
Att åldersgränsen för fri tandvård höjs från 23 till 25 år.

Birgitta Cestrone Nyman
Ystad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 48
Coronamotion
Coronavirus delas in i minst tre subgrupper som kallas alfa, beta och gamma. Majoriteten av C-virus
återfinns hos olika djurarter. De virus som kan orsaka sjukdom hos oss människor tillhör de två
förstnämnda, alfa och beta. Vissa av de coronavirus som kan smitta människor orsakar enbart enklare
förkylningar och är faktiskt vanligt förekommande. Allvarliga luftvägssjukdomar orsakar däremot
varianterna SARS och MERS-coronavirus.
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SARS – CO V2 ger upphov till Sjukdomen COVID 19 global sjukdom hos människor. Sars är en av sju
arter av Coronavirus. Denna identifierades ursprungligen i december 2019 i Wuhan city i Kina. Detta nya
coronavirus orsakar en sjukdom som nu har fått namnet COVID-19. Viruset har därefter spridit sig över
hela världen och förklarades som pandemi av Världshälsoorganisationen den 11 mars 2020. Viruset har
upptäckts hos fladdermöss, myrkottar i Asien. Även upptäckts hos hundar, katter och minkar i bland
annat Spanien, Holland, Belgien, Sverige, Danmark. På en minkfarm i Danska Sindal fanns smittan både
på människor och en hund på farmen, även hos äldre människor på närliggande vårdhem. Det danska
Statliga Forskningsinstitutet SSI säger att ca 17 miljoner minkar har avlivats i Danmark och flera miljoner
minkar i Holland. Spridningen sker via värddjursbyte och kan även vara luftburna. Det innebär att de små
viruspartiklarna i form av aerosol/dimma kan spridas med vindarnas hjälp vid optimal väderlek?
Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa och kan vara med dödlig
utgång främst för de äldre och de som är sjuka med kombinationsdiagnoser. Avlidna av coronaviruset i
Sverige den 5 januari-2021 är cirka 8985 personer och i Skåne cirka 670? personer fram till den sista
veckan i december månad år 2020. Det är ett högt antal döda. Tittar man på dödsfall av Svininfluensan
som var 27 i Sverige enligt WHO mars 2010 och i fågelinfluensan 26 döda i en uppdatering från WHO
den 15 oktober år 2015. Globalt har 449 dödsfall av Fågelinfluensan rapporteras sedan 2003. Så är de
influensapandemier betydligt lägre i Sverige.
De som ofta blir smittade är personer inom Arbetarklassen tex. personal inom vård, skola, och omsorg,
Busschaufför, Taxi, räddningspersonal, fastighetsskötare med flera yrkesgrupper.
Det har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin, både globalt och här hemma i Sverige.
Coronakrisen drabbar nu hela samhället i en snabb takt, och slår hårt mot individer, företag och offentlig
verksamhet. Den nuvarande bedömningen är att de budgetpåverkande åtgärderna för 2020 summerats till
drygt 200 miljarder kronor. Dessutom finns ökade garantier för 250 miljarder kronor och
likviditetsförstärkningar som kan uppgå till 335 miljarder kronor. Enligt artikeln i Finansdepartementet
den 25 november 2020.
De flesta prognoser har visat sig vara felaktiga och coronaviruset fortsätter överraska oss. Därför är det
svårt, för att inte säga omöjligt, att förutspå hur de viroserna utvecklas. Därför finns det ett stort behov
för säkra prognoser och varningar i förebyggande syfte för framtidiga pandemier när det gäller viroser det
är samhällsekonomiskt motiverat att satsa på sådana områden. Vi har idag en mängd data från andra
pandemier detta tillsammans med coronavirusen. Så finns det goda möjligheter att ta fram nya strategier
med olika scenarier för framtidiga pandemier. Som samhälle måste man tänka om och bli kreativ, ta ansvar
för att komma med förebyggande lösningar t e x. Medverka till att man får förbyggande Prognoser och
Kontinuerliga veckovis bevakning av de olika Viroser i de olika länen, orter, platser, med varningar och
lämpliga åtgärder. Just för att förebygga kommande pandemier. Man kan förväntas att de olika pandemier
kommer att öka av temperaturen och man bör ha en beredskap för detta.
Att Socialdemokraterna med hänvisning till ovanstående undersöker möjligheterna och medverkar till att
få fram nya prognos-bevakningar-varnings/åtgärder-metoder för kommande Pandemier.
Att motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Bjarne Andersen Jan-Åke Linderoth
Landskrona
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Sin egen
Ordförande Jenny Tillander
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR A - 49
Motion: Smittspårning och att bryta smittkedjor under pandemier – att lära
av goda exempel
”-För oss har smittspårningen varit jätteviktig. Det finns ett team i varje kommun, varje stadsdel, på varje
sjukhus som mobiliseras vid behov, och som kan stödja varandra tvärs över kommungränserna. Alla som
varit mindre än två meter från en smittad i mer än 15 minuter kontaktas av myndigheterna.”
Citerat efter Frode Forland, smittskyddsdirektör vid norska Folkhelseinstituttet (d v s motsvarigheten till
statsepidemiologen i Sverige), Sydsvenskan 14/11 2020.
SARS-CoV-2-pandemin har när detta skrivs 4/1 lett till följande antal dödsfall med covid-19:
Sverige:

8727

=> 857 avlidna per miljon innevånare

Danmark:

1389

=> 240 avlidna per miljon innevånare

Norge:

449

=> 84 avlidna per miljon innevånare

Finland:

565

=> 102 avlidna per miljon innevånare

Det finns flera skäl till att smittspridningen varit lägre i våra grannländer. Flera europeiska länder har också
drabbats betydligt hårdare än Sverige. Det är dock ett faktum att antalet avlidna i våra närmsta grannländer
är väsentligt lägre än i vårt land. För närvarande avlider varje vecka fler med covid-19 i Sverige som sedan
pandemins början totalt har avlidit i Norge. Någonting måste helt enkelt våra grannländer ha gjort rätt! Så
olika är inte våra länder så att andelen avlidna skall behöva vara 4-10 gånger högre i Sverige.
Man kan peka på många orsaker, till exempel en sönderprivatiserad välfärd med stort antal timan-ställda
och avsaknad av totala nedstängningar i Sverige. I denna motion vill vi dock fokusera på hur
smittspårning, testning och förmågan att bryta smittkedjor fungerar i Sverige jämfört med våra grannländer. Vad kan vi lära av de länder som lyckats betydligt bättre i dessa avseenden?
Som framgår av citatet i inledningen så organiseras dessa funktioner på kommunnivå och t o m stadsdelsnivå i Norge. Norge har 356 kommuner på halva befolkningen jämfört med Sverige. I Sverige så
organiseras testning och smittspårning på regionnivå. Resurserna för smittspårning och därmed för-mågan
att bryta smittkedjor framstår som bra mycket bättre i Norge!
Det är ganska förvånande att en diskussion med avstamp från erfarenheterna i våra nordiska grann-länder
har varit så begränsad. Vi har säkerligen mycket att lära av våra grannländer!
Vi yrkar:
Att Socialdemokraterna ska verka för att erfarenheterna med avseende på smittspårning, testning och
förmågan att bryta smittkedjor i våra grannländer förutsättningslöst studeras och dis-kuteras.
Att de eventuellt förändringsdrivande slutsatser som vi kan få ut av (1) leder till förslag på
organisationsförändringar, resursförstärkningar och lagar för att därigenom förbättra smittspårning,
testning och förmågan att bryta smittkedjor.
Att Socialdemokraterna i Lund ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
Att motionen överlämnas till Skånes socialdemokratiska regionfullmäktigegrupp och att denna ges i
uppdrag att verka för motionens mål.
Att Skånes distriktskongress skickar motionen vidare till nästa partikongress.
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Stefan Nilsson Roger Niklewski Per Olsson Mikael Svensson
Lund
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 50
Införa ett beredskapslager i Sveriges alla regioner
Sedan avregleringen av det statliga lagren så har Sverige varit illa förberett vid olika kriser. Alla dessa
avregleringar har skett en efter en men det räcker med att den första avreglerades så förvärrades när krisen
kom. De kriser man kan se efter hand har mestadels handlat om sjukvården och medicin lager. Under
2000-talet har fler problem dykt upp då material har tagit slut. Ett av dessa exempel är Akuttjänst AB som
inte hade möjlighet att leverera material eller medicin och i slutändan är det patienten som slås hårdast i
ansiktet. 2020 skulle en ny kris komma som kom till att slå hårt mot människor och landet det vill säga
Covid-19 krisen. Bara för att Sverige sålde ut sina lager och gjorde sig av med det som behövdes för att
vårda människor så ska vi inte låta det fortgå utan det är dags att detta slag mot patienter upphör nu innan
nästa kris är här. Sverige måste bli ett av de länder som inte bara kan vara förberett utan samtidigt kan
hjälpa andra länder vid kriser. Socialdemokraterna i Sverige måste se framåt om hur vi ska besegra nästa
kris. Det är dags att vi återupprättar det som såldes ut och i detta fall lager som kunde ha räddat liv idag på
olika sätt. Socialdemokraterna måste stå upp och säga nej till att vi ska inte acceptera fler utförsäljningar
inom sjukvårdens lager. Socialdemokraterna måste verka för att ett nytt lager i varje region där material vid
kris finns så att man kan slå tillbaka mot nästa kris.
Att Socialdemokraterna verkar för att lager med material inför framtida kriser upprättas i alla regioner i
Sverige
Att Socialdemokraterna verkar för att bilda opinion i frågan
Att Socialdemokraterna verkar för att dessa lager inte kan ta bort alls genom att grundlagsskydda dem
Att Socialdemokraterna verkar för att detta sker skyndsamt
Att Socialdemokraterna verkar för att skicka vidare motionen till kongressen 2021
Att Socialdemokraterna bifaller motionen i dess helhet

Ted Sylwan Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

70

MOTION NR A - 51
320 säkra förlossningar om dagen
320 säkra förlossningar om dagen
Förlossningsskador orsakar lidande och smärta för en mängd kvinnor och både förebyggande insatser och
eftervård behöver förbättras.
Räknat på ett snittantal så sker ca 320 förlossningar per dag i Sverige. Förlossningar graderas in i skador på
en 1-4-gradig skala, där 3-4 är skador på ändtarm och levator som gör kvinnan inkontinent. Av alla de
förlossningar som sker i Sverige dagligen är det hälften som får en 1-2-gradig skala och i snitt 8 kvinnor
om dagen får en 3-4-gradig skada på skalan.
Diskussionen kring förlossningsvården fokuserar ofta på antalet barnmorskor eller vårdplatser, vilket är en
viktig debatt eftersom det är grunden för att trygga förlossningarna. Men det behövs också mer forskning
på hur förlossningar kan bli säkrare.
Vi behöver ställa oss frågan varför vi kan göra stora, omfattande och extraordinära kirurgiska ingrepp men
vi har inte ännu lärt oss hur en förlossning kan genomföras utan att kvinnor får bestående men och skador
som påverkar deras livssituation, i värsta fall i resten av deras liv.
Det är dags att forskning prioriteras och efterfrågas på flera områden som berör kvinnors graviditeter och
förlossningar. Det behövs flera artiklar som går att jämföra, och det behövs många initiativ. Framför allt
behövs finansiering till att sådan forskning tas fram och uppmuntras.
Vi yrkar
Att Socialdemokraterna verkar för att en nationell strategi för en säker mödra- och förlossningsvård tas
fram och som sedan implementeras i regionerna.
Att forskning på mödra- och förlossningsvården efterfrågas av Socialdemokraterna och att det
opinionsbildas för att synliggöra behovet av trygga och säkra förlossningar.

Styrelsen S-kvinnor Eslöv, Tina Löfström, Gabrielle Goldhammer, Kerstin Malm, Agneta Nilsson, Amila
Pasic, Bodil Löfström, Eva Bengtsson, Anna Biegus Nilsson
Eslövs Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Jan-Åke Larsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 52
Förstärk insatser satser inom kvinnohälsan (gynekologi)
Utifrån hur situationen ser ut idag så kan vi konstatera att när det gäller läkarbesök pga olika orsaker kring
kvinnohälsa har man i bästa fall långa kötider och i sämsta fall till att inte kunna hitta en läkare som tar
emot nya patienter. Inom primärvården i Malmö är där alldeles för få vårdcentraler som har en gynekolog
som kan ta emot patienter. Dvs redan finns det ett problem som inte motsvarar befolkningens behov. Det
kan också upplevas som ett försvårande sätt att skriva in sig i en av vårdcentralerna som man
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egentligen inte tillhör bara för att få kunna träffa en specialist i fråga. Då innebär det flytt fram och tillbaka
mellan vårdcentraler för en viss service. Privata gyn läkare är få och tar inte emot nya patienter då
patienttrycket är för stor i Malmö. För yngre befolkningen finns det ungdomsmottagning som man kan
vända sig fram tills man är 25 år gammal. Efter man är 25 så ska man ha tur med hälsan för att - Trycket
på kvinnokliniken har varit hög då folk har väntat på att träffa en läkare i olika långa köer. Ett citat från
samtal med Kvinnokliniken hösten 2019 då jag behövde skaffa anpassade preventivmedel: ”vi är redan
sena med ett halvt år så du kommer säkert få vänta länge”- Jag har fortvarande inte fått en tid hösten
2020.
Så här har det sett ut tillräckligt länge för att reagera och börja titta över vad man kan göra åt saken.
Därför föreslår jag att Kommunals S-fackklubb beslutar:
att ställa sig bakom motionen om förstärkning av insatser inom kvinnohälsan (gynekologin)
att sända den till Malmö Arbetarekommun som sin egen
att Malmö Arbetarkommun ser över resurser och behovet i sakfrågan
att Malmö Arbetarkommun verkar för behovet för insatser för kvinnohälsan motsvarar befolkningens
behov.
att Malmö Arbetarekommuns representantskap antar motionen som sin egen och sänder den till
partidistriktet.
att motionen behandlas på Distriktskongressen 2021

Olga Krivtsova, Kommunals S-fackklubb
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 53
Jämlik kvinnohälsa
För kvinnor i fertil ålder finns ett flertal val inom kvinnohälsa som mödravårdscentraler, fertilitetskliniker,
barnmorske- och familjemottagningar.
Kvinnor i klimakteriet är däremot hänvisade till gynekologer med regionalt vårdavtal, som vanligtvis redan
är hårt belastade och där kvinnor ofta möts av besked att de inte har möjlighet att ta emot fler patienter.
Enligt vårdguiden 1177 finns det i Skåne åtta vårdcentraler, fördelade på fyra orter, Vellinge, Malmö,
Landskrona och Kristianstad, som erbjuder besök hos gynekolog med krav att man är listad på någon av
respektive vårdcentraler.
En annan aspekt är den begränsade geografiska spridningen.
Akutmottagningarna är avsedda, för just akuta besvär. För besök på specialistmottagning krävs remiss.
Det som då återstår är privatpraktiserande gynekologer, som vanligtvis tar ut höga patientavgifter, vilket
leder till att många väljer att avstå om man inte är stadd vid kassa.
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Klimakteriet drabbar olika. Det är av stor vikt att ha tillgång till både förebyggande och lindrande vård och
behandling som kan underlätta och som, om utebliven i stället kan leda till onödig isolering och
sjukskrivning, vilket på sikt leder till onödiga samhällskostnader.
Jag föreslår
att det i första hand ska finnas tillgång på fler orter till gynekolog hos primärvården/alternativt att
primärvården erbjuder gynekologisk hälsokontroll och om detta inte är görligt
att det i andra hand ska tecknas fler regionala vårdavtal med privata aktörer.

Birgitta Cestrone Nyman
Ystad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 54
En god och jämlik hälsa
God och jämlik hälsa – bättre för alla!
Det övergripande målet för socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik borde vara en god och jämlik
hälsa för alla. Många undersökningar visat att jämlikhet och god och jämlik hälsa är det bästa för oss alla.
Covid 19-pandemin har visat hur beroende vi är av varandra. I alla länder hardet visat sig att de svagaste
och fattigaste har svårast att försvara sig mot smittan. Det har på nytt
öppnat ögonen för att ojämlikhet är det största hotet mot god hälsa och hälsovård i övrigt. Vetenskapen
slagit larm
Redan 2008 fick Världshälsoorganisationen en rapport från en kommission under ledning av Michael
Mormot: Closing the gap in one generation. Denna har följts att antal rapporter i Sverige.
Malmökommissionen på initiativ av Malmö stad och regeringens kommission för en jämlik hälsa tillsattes
2015 är några. Kommissionerna innehåller många konkreta förslag som det är angeläget att de politiska
systemen tar till sig. Den nationella folkhälsopolitiken slår fast vikten av att skapa förutsättningar för en
god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Detta fordrar politiska beslut på lokal, regional och nationell
nivå. Det är högt på tiden att socialdemokraterna i Skåne tar till sig dessa samlade kunskaper och utformar
en politik för en god och jämlik hälsa. Socialdemokraternas ansvar: Hälso- och sjukvård för jämlikhet
Det borde ligga i socialdemokraternas arvsmassa att ta till sig och formulera en jämlikhetspolitik för hälsooch sjukvårdsområdet. Tyvärr har vi inte orkat med mycket mer är att lägga till några ören på
regionskatten och på ett antal konkreta områden kunna anslå lite mer pengar än de borgerliga partierna. I
det konkreta dagliga arbetet skall extra resurser dock inte underskattas.
Det är möjligt att vi är bättre än borgarna på att administrera sjukvård, men det är lite svårt att föra i bevis.
Det tydliga och övergripande målet tycks saknas, i vart fall är det helt osynligt för väljarna. Genom att
lägga fast ett övergripande mål om god och jämlik hälsa kan vi succesivt få alla delar av regionens
verksamhet att verka i denna riktning. Det finns mycket kunskap och erfarenhet bland regionens
medarbetare om hur sjukdomar kan förebyggas men dagens marknadssystem förhindrar helhetsgrepp och
en satsning på folkhälsa värd namnet.
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Vad är enskilda problem och vad är kollektiva Målet med hälso- och sjukvården kan inte vara att så många
som möjligt skall bli sjuka och behöva sjukvårdens resurser. Målet måste vara att alla får en så god hälsa
som möjligt. Det är här viktigt att se hälsa i ett större perspektiv, där en av de viktigaste faktorerna för god
och jämlik hälsa är att människor känner delaktighet och förstår sociala sammanhang. Genom att upptäcka
hälsorisker hos grupper som orsakas av miljö, livsstil eller arbetsmiljö kan förebyggande verksamhet
förhindra att många kommer in till sjukvården som patienter om orsakerna undanröjs på gruppnivå. Detta
kan uppnås genom ett brett samarbete med samhällets olika delar. En del av ansvaret ligger på regionen,
annat på kommunerna och mycket på staten. De tidigare nämnda kommissionsrapporterna pekar på
åtgärder på många olika plan. Här måste tydliga samarbeten etableras. Samarbete med civilsamhället och
forskningen Det borde vara en självklarhet att den offentliga sektorn undanröjer hinder som förhindrar
samarbete och etablerar system som bygger på tillit till en kunnig och hängiven personal. Det räcker
emellertid inte med detta utan samarbete måste åstadkommas med föreningar, folkrörelser, grupper och
företag. Ett aktivt arbete med att söka orsakerna till hälsoproblem och hur dessa kan bekämpas långt
innan de drabbar de enskilda som sjukdomsfall kräver samarbete med forskningen. Så även när man följer
upp och värderar omprioriteringar och utfall av långsiktiga satsningar på en god och jämlik hälsa för alla.
Vårdcentralerna navet och blir hälsocentraler Under senare år har det talats om behovet av att satsa på
vårdcentralerna. Det framgår av den statliga utredningen, En god och nära vård. Detta är riktigt men
vårdcentralerna måste få ett fördjupat befolkningsansvar för hälsoarbetet i stadsdelen. Här kan man finna
former för samarbete såväl med andra delar av den offentliga sektorn som föreningar, folkrörelser,
grupper och företag. Detta måste vara avpassat till det enskilda områdets struktur och behov.
att distriktskongressen uppdrar åt distriktsstyrelsen och den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen
att starta ett arbete inför valet 2022 för ett tydligt profilerat socialdemokratiskt hälso- och
sjukvårdprogram med inriktning på jämlik hälsa
att detta program skall ha ett tydligt fokus på förebyggande hälsovård
att i detta program ändra namnet på vårdcentralerna till hälsocentraler för att tydliggöra fokus på en jämlik
hälsa
att hälsocentralerna ges ett tydligt uppdrag att arbeta tillsammans med såväl föreningar och folkrörelser
som företag
att Möllevångens Socialdemokratiska förening antar motionen som föreningens egen

Sten Svensson, Möllevångens S-Förening
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 55
Motion om stopplag för att garantera vård på lika villkor för hela
befolkningen
Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att vård ska ges ”på lika villkor för hela befolkningen” och att ”den som
har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården”.
Nu kan dock de ca 680 000 personer som har privat sjukvårdsförsäkring riskera att tränga sig före mer
vårdbehövande. Detta eftersom försäkringsbolagen ordnar gräddfil till hundratals privata vårdgivare som
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ger offentligt finansierad vård till både dessa patienter och sådana som remitteras via regionens sjukvård.
Att lagens krav upprätthålls finns ingen garanti för. Eftersom själva affärsidén med privat
sjukvårdsförsäkring är att gå före i kön är det vad som också kommer att ske.
Förutom att detta strider mot Hälso- och sjukvårdslagen urholkas det breda folkliga stödet för vårt
gemensamma skattefinansierade sjukvårdssystem och vi tar steg på vägen mot det vi ser i USA: Andra
klassens sjukvård eller ingen alls för många och onödigt dyr och vinstgivande för välbeställda. Skill-naden
är att i Sverige är det i huvudsak skattebetalarna som finansierar även försäkringstagarnas vård.
Problemet är i grunden att borgerliga regeringar och regioner har lämnat fältet fritt för etablering av
vinstgivande aktiebolag, ibland dessutom med upprörande subventioner som är svåra att förklara med
enbart ideologisk fanatism.
Offentlig finansiering av direkt vårdgivande aktiebolag bör på längre sikt helt avskaffas.
För att någorlunda snabbt komma till rätta med brotten mot Hälso- och sjukvårdslagen krävs ett för-bud
mot att regioner sluter avtal med privata vårdgivare som samarbetar med försäkringsbolagen. En sådan
stopplag har funnits (2006) men avskaffades av den borgerliga regeringen 2007. Lagen var dess-sutom full
av kryphål som i framtida lagstiftning bör undvikas.

Vi yrkar härmed
Att Socialdemokraterna i Lund verkar för införande av en stopplag med ovan beskrivet innehåll
Att Socialdemokraterna i Lund antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Skånes
distriktskongress.
Att Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Socialdemokraternas partikongress.

Roger Niklewski, Per Almén, Stefan Nilsson, Per Olsson, Tord Persson, Michael Svensson, Per
Wickenberg
Lund
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 56
Utveckling och finansiering av mobil hemsjukvård inom primärvården
Motion angående utveckling och finansiering av mobil hemsjukvård inom primärvården. Det finns ett
stort behov av att primärvården inte bara byggs ut, utan också byggs ut på rätt sätt så att nya resurser
används där de bäst behövs. Om primärvården på allvar ska kunna avlasta sjukhusen när vårdbehoven
ökar, måste resurserna i mycket större utsträckning riktas mot verksamheter som de mobila vårdteamen,
som arbetar precis där de nya vårdbehoven uppstår. En förebild för ett sådant arbetssätt menar vi kan vara
det mobila vårdteamet i Malmö, men vården måste finnas på samma villkor över hela regionen. Vårdens
största utmaningar under den närmaste framtiden är att hantera en successiv, men relativt kraftig, ökning
av äldre multisjuka kroniker, som kontinuerligt behöver insatser från både kommunal hemsjukvård,
primärvård och ofta flera olika former av specialistvård. Helt avgörande för hur väl vi lyckas med detta är
hur väl dessa insatser kan samordnas kring den enskilde patienten. Att i största utsträckning samla
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vårdinsatser i patientens hem blir viktigare ju fler mottagningar patienten annars hade behövt besöka för
att få samma vård. Vill vi därutöver minska antalet akuta vårdplatsinläggningar på sjukhusen behövs en
mobil organisation som kan sätta in akuta punktinsatser när patienten tillfälligt sviktar. Detta är precis vad
ett mobilt vårdteam kan göra. Mer och bättre vård i vårdtagares hem kräver en utbyggnad av den mobila
vården, som agerar just i mellanrummen mellan kommunal hemsjukvård, primärvård och specialistvården.
Flera sjukhuskliniker arbetar redan idag med mobila team som utför avancerade vårdinsatser i patienternas
hem, samtidigt som utvecklingen av mobila vårdteam i primärvårdens regi har påbörjats i linje med det nu
gällande regionala hälso- och sjukvårdsavtalet (som definierar gränssnittet mellan regionens respektive
kommunernas ansvar inom hälso- och sjukvården). I detta sammanhang är mobilt vårdteam den funktion
som uppstår när primärvårdens läkare och kommunens sjuksköterska möts upp och samarbetar i vården
och omsorgen kring en gemensam patient.
När anslaget till Primärvården höjts under senare år har resurserna nästan uteslutande använts till att höja
den generella vårdpengen. Det har varit en starkt bidragande orsak till att fler privata vårdgivare kunnat
etablera sig och det har därmed främst inneburit en ökad rörlighet och ökad konsumtion bland de
lättrörliga patienterna. Parallellt har det saknats en regionövergripande samlad plan för utbyggnad av den
mobila vården, för att fylla hålrummen där multisjuka äldre faller mellan stolarna. Specifikt har således inte
de höjda anslagen kunnat styras till de sköraste patienterna med de största behoven eller till de största
framtida utmaningarna. För den privata delen av primärvården, som idag utgör över 40 % av den totala
primärvården, saknas idag helt incitament att satsa de medel som behövs för att utveckla vården av dessa
patienter och ta över mer ansvar från sjukhusen. Detta kan och måste vi göra bättre.
För att skapa en primärvård som i större utsträckning kan vårda och omhänderta alltfler multisjuka äldre
och förebygga undvikbar sjukhusvård måste ökade anslag i betydligt större utsträckning riktas mot
verksamheter som gör just det. Detta kan ske med en riktad satsning på mobila vårdteam och fler
avancerade vårdinsatser i patientens hem, företrädesvis i den offentliga primärvårdens regi. Detta behöver
initialt sannolikt ske i en samlad organisation som kan styra och samordna resurser över hela länet och
tillse att vården ges på likvärdigt sätt överallt.
Med stöd av ovanstående yrkar vi
att primärvården byggs ut med en riktad finansiering av en samlad offentligt driven mobilvårdorganisation
som i samverkan med den kommunala hemsjukvården kan erbjuda såväl planerade besök som akuta
punktinsatser till svårt sjuka och sviktande patienter på ett likvärdigt sätt över hela Skåne
att finansiering till en början sker vid sidan av den s.k. vårdpengen till vårdcentralerna samt att man också
utreder om den behöver läggas utanför själva hälsovalsmodellen
att gränssnittet mellan vårdcentralernas eget ansvar och den nya organisationen utreds för sig
att ansvarsfördelningen mellan primärvårdens mobila vårdteam och specialistvårdens egen utbyggnad av
mobil vård också utreds och samordning sker där så är möjligt

Daniel Hedén, Husie S-förening Husie Socialdemokratiska förening
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR A - 57
Öka kunskapen om och utveckla behandlingen av sköldkörtelsjukdomar
I Sverige finns idag upp emot en halv miljon människor som har en diagnostiserad sköldkörtelsjukdom,
hypotyreos (underfunktion) eller hypertyreos (överfunktion). Cirka 80% av de drabbade är kvinnor.
Symptomen varierar mellan tillstånden men vanligt förekommande är t.ex. sjuklig trötthet, viktproblem,
koncentrationssvårigheter, depressiva symptom och värk.
Det stora antalet drabbade gör sköldkörtelsjukdom till en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och
definitivt en av de vanligast förekommande kroniska sjukdomarna som drabbar kvinnor.
Sköldkörtelsjukdom kan ha många vilseledande symptom som gör det svårt att ställa rätt diagnos, t.ex. är
det inte ovanligt att sköldkörtelsjuka får diagnoser som ångesttillstånd eller depression och förskrivs
antidepressiva läkemedel. Idag skriver Region Skåne ut antidepressiva och enbart medicinen Levaxin vid
besvär av sjukdomen. Endast var tredje patient blir av med sina symtom och var fjärde får ingen
symtomlindring alls av denna medicin. Kvinnorna i gruppen beskriver en vardag med bieffekter som
hjärtklappningar, illamående, viktökning och en stor frustation över att de inte blir tagna på allvar av
Region Skånes vård. Enligt uppgift från drabbade patienter åker många från Skåne till Hagakliniken i
Göteborg, en privat klinik, för att få rätt läkemedel som oftast då är medicinen Liothyrin, något som är
svårt att få i Region Skåne. Att skriva ut antidepressiv medicin är inte relevant vid en sköldkörtelsjukdom.
Idag uppger många i sociala medier, där de drabbade får stöd av varandra i grupper, att de känner en
hopplöshet från vården i Skåne då de inte blir tagna på allvar. Då sköldkörtelsjukdom är mycket vanligt
förekommande, särskilt hos kvinnor, är det angeläget att öka kunskapsnivån inom Region Skånes hälsoch sjukvård om symptom, behandlingsmetoder och nyare forskning. Hypotyreos är en växande
folksjukdom, som medför stort lidande för patienter och anhöriga, och innebär stora samhällskostnader.
Med kunskap och individanpassad vård skulle ett stort lidande kunna undvikas, många komma i arbete
och samhällets ohälsokostnader kunna skäras ner.
Jag föreslår därför distriktskongressen besluta
att vårdpersonal inom Region Skåne får kunskapshöjning gällande behandling och medicinering av
sköldköretsjukdom.
att patienter med sköldkörtelsjukdom ska upplevas att de tas på allvar och får adekvat medicinering såsom
Liothyrin.
att Malmö arbetarkommun antar motionen om sin egen och skickar den till PDk

Arrij Moussa, Motionen antagen på medlemsmöte av Kirseberg/Segevångs (S)-förening
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR A - 58
Motion avseende barn och ungas ökande behov av stöd och behandling från
Regionernas psykiatriska verksamheter
Motion avseende barn och ungas ökande behov av stöd och behandling från Regionernas psykiatriska
verksamheter
Barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat markant under senare år. Fler barn och ungdomar än
någonsin lider av depressioner, ångest och missbruk, för att nämna några exempel. Några säkra svar på
vad som ligger bakom finns inte. Samhällets resurser behöver samordnas, verksamheter behöver samverka
i högre utsträckning för att komma tillrätta med den beskrivna problematiken. En väl fungerande
samverkan mellan olika instanser är en absolut nödvändighet och har visat sig ha goda resultat när så sker.
Problem och otydlighet gällande organisatoriska villkor gör att barn och unga hamnar mellan
verksamheters olika stolar, vilket i sin tur kan leda till att behövliga hjälpinsatser dröjer eller ännu värre
helt uteblir. Hinder i form av osmidig övergång mellan barnpsykiatrisk verksamhet visavi vuxenpsykiatrin
förekommer. Detta är inte bra, varken på kort eller lång sikt. Ett annat exempel på organisatoriskt
problem som uppmärksammats är då ungdomar fyller 18 år och blir myndiga med konsekvens att
sekretess och huvudmannaskap utestänger föräldrar som inte längre medges information och möjlighet till
medverkan om den unge inte samtycker.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Socialdemokraterna i Svedala därför
att Skånes partidistrikt på ett kraftfullt, effektivt och lämpligt sätt arbetar med motionens andemening för
att förbättra för barn och ungas ökande behov av stöd och behandling från Regionernas psykiatriska
verksamheter
att Skånes partidistrikt arbetar för att frågan får kraftfullt och effektivt fokus på nationell nivå

Helene Hardenstedt och Göran Malmberg
Svedala
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: egen
Leif Göthed Ordförande
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 59
Förbättra vårdanställdas situation
Den rådande pandemin har visat hur mycket samhället behöver vårdpersonalen.
I denna kris har de slagits på frontlinjerna mot en osynlig fiende och likt hur Franklin Roosevelt, med sin
GI Bill of rights, såg till att hemvändande amerikanska soldater som kämpat på frontlinjerna under andra
världskriget fick hjälp till att skaffa sig en utbildning, ett jobb och ett hem, måste vi nu se till att
vårdpersonal får det tack de förtjänar för de insatser de gjort för oss alla.
I yrket ingår ofta tunga lyft och annat som bidrar till att personalen får krämpor och skador.
Det minsta vi kan göra för dem är att se till att de kan söka vård för de problemen utan att behöva ta av
sina redan låga löner.
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Gärna applåder, men först en förbättrad arbetssituation!
Med Hänvisning till ovanstående yrkar jag:
Att Skånes Socialdemokratiska partidistrikt verkar för ett utökat högkostnadsskydd för vårdpersonal där
skador och slitage som uppstår under arbetet behandlas utan kostnad.
Att Skånes Socialdemokratiska partidistrikt verkar för att kiropraktik, ortopedi och massage kan brukas
kostnadsfritt av vårdpersonal
Att Skånes Socialdemokratiska partidistrikt verkar för att medicin och andra medicinska redskap som gör
arbetet inom vården lättare för personalen, tillhandahålls kostnadsfritt till vårdanställda
Att Skånes Socialdemokratiska partidistrikt inbjuder Kommunalanställdas förbund att gemensamt driva
kampanj för förbättring av vårdpersonalens arbetssituation.
Att Skånes Socialdemokratiska partidistrikt ålägger den skånska riksdagsgruppen att driva frågan i
riksdagen.
Att Höganäs Arbetarekommun ställer sig bakom motionen och sänder den till Distriktskongressen som
sin egen.

Alexander Malmqvist
Höganäs
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: arbetarekommunens egen
Ordförande Carola Persson
Ordförande i arbetarekommunen

22 Social/Socialförsäkringar
MOTION NR 50
Deltidare och deras pension
Inom vissa yrkeskategorier, som Vården/Handeln osv, är det vanligt med ofrivillig deltid. Detta leder
bevisligen till ett fattig Sverige när dessa individer uppnår pensionsålder.
Vid anställning finns oftast timmarna för att erbjuda heltidsanställning, men arbetsgivarna önskar hellre 2
individer än 1. Arbetsgivarens motivering är att det blir jobbigare att få ihop schemat, vilket är att göra det
enkelt för sig.
För att motverka ett fattigare Sverige föreslår vi Socialdemokraterna
Att arbetsgivaren, vid ofrivillig deltid, skall inbetala full pension. Både statlig och avtalspension.

Handels S-förening
Helsingborg
Motionen insänd som Enskild
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Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 51
En ny moderniserad sjukförsäkring för alla
I Sverige har vi i generationer byggt upp en generell välfärd för alla efter behov. En grundläggande
funktion i det skyddsnät vi byggt upp, är rätten till sjukpenning när man är sjuk något som i Sverige
administreras via Försäkringskassan.
Det kräver en politik som bygger vårt land utifrån principen att alla ska kunna orka arbeta hela livet och
ges chansen att ge sitt bidrag till samhällsbygget. Sjukförsäkringen är en reform som väcker många åsikter,
där många förordar hårdare bedömningar för att få bukt på problemet med antalet sjukskrivna. Det blir
ofta en onödig administration i form av sjukintyg som skickas fram och tillbaka mellan Försäkringskassan
och behandlande läkare. Följden av detta är direkt hämmande för individens återhämtning från sjukdom
och det skapar en ekonomisk otrygghet för individen att inte veta vid tidpunkten för insjuknandet om han
eller hon kommer få sjukpenning. Med detta sagt är det dock viktigt att en likvärdig hantering av sjukfallen
över landet.
Regeringen bör undersöka flera förslag för en mer rättvis sjukförsäkring. Det ska inte bero på hur skicklig
sjukskrivande läkare är på att skriva läkarintyg. Det behövs en översyn på hur samarbetet fungerar mellan
vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren i varje individ ärende så att man får det
stöd som behövs för att så snart som möjligt kunna bli självförsörjande.
Det finns brister i rehabiliteringskedjan som behöver ses över. Försäkringskassans bedömningar efter 90
och 180 dagar i rehabiliteringskedjan. Där det främst vid dag 180 innebär att rätten till sjukpenning upphör
vilket ibland är på grund av väntetiderna i vården. På vilket sätt gynnar det enskild att i väntan på åtgärd i
vården få sin sjukpenning indragen eller behöva ställa sig som arbetssökande trots att fast anställning
finns?
Man kan även kritisera tillämpningen av begreppet “vanligt förekommande arbete.
Dagens regelverk med rehabiliteringskedjans tidsgränser, som de är utformade idag bedömer vi inte som
rimliga och behöver ses över.
Därför föreslår vi distriktskongressen besluta
Att Socialdemokraterna driver igenom en övergripande granskning av direktiven till nuvarande
sjukförsäkring och rehabiliteringskedjan
Att göra en total översyn med ambitionen att en sjukförsäkring skall vara likvärdighet över hela landet
Att Socialdemokraterna manifesterar i ett vallöfte 2022 att i grunden göra om regelverket i
sjukförsäkringen
Att verka för att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har samma arbetsförhets begrepp.
Att verka för att Försäkringskassans rehabiliterande roll stärks och preciseras.
Att utreda och ställa tvingande krav på arbetsgivare om rehabiliteringsinsatser när det föreligger risk för
indragen sjukpenning
Att motionen sänds vidare till Socialdemokraternas partikongress
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Jan Zielinski, Anneli Persson
Svalöv
Motionen insänd som Egen
Émilie Lundgren
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 52
Höj pensionsavgiften
Pensionsavgiften är ”fel”. När pensionssystemet utformades kom man överens om att avgiften skulle vara
18,5 procent. Den faktiska procentsatsen kom dock att bli 17,21 procent, och man förutsåg inte vilka
konsekvenser detta skulle få för pensionsnivåerna.
Detta låter inte som en jättestor diff, men det är det. Det är ungefär 20 miljarder kronor per år som inte
går in i pensionssystemet. Hade de pengarna betalats in under de här snart 24 åren hade den
genomsnittliga pensionen som människor i Sverige får varit ungefär åtta procent högre.
Vi socialdemokrater vill i ett första steg att avgiften ska upp till den procentandel man var överens om, det
vill säga 18,5 procent.
S-kvinnor i Trelleborg kräver:
Att Trelleborgs arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till det
socialdemokratiska partidistriktet i Skåne och årskongressen 2020.
Att det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne på sin årskongress 2020 antar motionen som sin egen.
Att det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne skickar motionen vidare till de skånska ledamöterna i
riksdagens S-grupp.

Anna Nordstrandh och Felicia Nordstrandh
Trelleborg
Motionen insänd som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 53
Höj taket för Bostadsbidrag och Bostadstillägg för personer med Aktivitets/
Sjukersättning. Harmonisera skatteuttaget till samma nivå som för
ålderspensionärer.
Bakgrund:
Sjukersättning tills vidare och aktivitetsersättning är ersättningar man beviljas för att man inte bedöms
kunna vara tillgänglig på arbetsmarknaden.
Funktionsnedsatta, som har mindre än 10 000 kronor i månaden i aktivitets/sjukersättning, kommer om
inget görs att få betala mer i skatt än både höginkomsttagare och pensionärer.. Genom att beröva denna
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målgrupp möjlighet till ekonomisk bastrygghet inskränks deras förutsättningar att leva som vanliga
medborgare.
Riksdagens höstbudget innebär att det jag kallar ”funkisskatt” för personer med sjukersättning
segmenteras.
Funkisskatten är mellanskillnaden mellan skatten på löneinkomst och skatten på inkomst genom Aktivitets
/ sjukersättning. Den lägsta ersättningen som en funktionsnedsatt vuxen person får är 9 804 kronor per
månad före skatt om denne aldrig fått möjlighet till löneinkomst. Skatten på denna inkomst är 2 318
kronor per månad. 7 486 kvar att leva på. Hade dessa 9 804 kronor intjänats som lön hade skatteavdraget,
1 532 kronor per månad, gett 8 272 kronor kvar att leva på.
Således betalar en person, som på grund av funktionsnedsättning fått en redan mycket låg sjukersättning,
786 kronor mer i skatt än om samma belopp erhållits som lön. I dag lever cirka 170 000 personer i Sverige
(96000 kvinnor och 74000 män) med ersättning på den här nivån.
En högre skatt,för denna målgrupp med motiveringen att det ska löna sig att arbeta, innebär snarare en
bestraffning av oförmågan att göra det. Det förtydligas ytterligare av att den som till följd av hög ålder inte
förväntas arbeta också har en lägre skatt!
Sedan mitten av 90-talet har målgruppens levnadsstandard i förhållande till den som kan få och inneha ett
reguljärt jobb sjunkit med över 50 procent. Då företrädesvis i två stora steg. Steg 1 efter Anna Hedborgs (
S) utredning, när denna målgrupp fick sänkt ersättning från 90% av sin Sjukpenninggrundande inkomst
(SGI) Till 80%.
Steg 2. 2003 när Sjukpenning övergick till Sjukersättning. Då infördes 64% regeln. Dvs. att ingen skulle få
lägre än 64% av sin SGI. Men i praktiken är det precis tvärt om! Ingen kan komma upp i 64%, då denna
ersättning inte är indexreglerad.
Gapet mellan medelinkomsten och Sjukersättningen har ökar med hela 170% sedan 2003. Ingenstans i
världen betalar sjuka mer i skatt än friska höginkomsttagare än i Sverige!
Visst finns bostadstillägget som täcker cirka 92 procent av kostnaden för en lägenhet med en hyra på upp
till 5400 kronor i månaden, men då får man inte äga mer än 120 000 kronor och inte ha mer än 25 000
kronor i bankmedel.
Takhyran för personer med sjukersättning har inte höjts mer än marginellt sedan år 2000. Sedan dess har
många hyror skenat.
Det farligaste med den socioekonomiska devalveringen av denna grupp med funktionsnedsättningar är att
om de drabbade inte har en egen ekonomi så kan de heller inte leva självständigt. För att dessa ca 170 000
individerna ska kunna ha självbestämmande och leva som andra måste de ha en grundekonomi som ger
dem möjligheten att leva självständigt.
Vill man lösa problemet med att funktionsnedsatta inte får jobb så måste man jobba med
arbetsmarknaden och omstrukturera där. Det skulle dessutom sänka de höga sjuktalen.
Det är oerhört viktigt att takhyran i bostadstillägget höjs för även denna målgrupp, såsom för
ålderspensionärer. Sker inte detta blir många funktionsnedsatta hemlösa med de kostnader och den
ovärdighet detta innebär i skarp kontrast mot det som förväntas vara den solidariska svenska modellen.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för att personer som lever på aktivitets/sjukersättning
inte får betala mer i skatt än ålderspensionärer
att partidistriktet verkar för att takhyran för bostadsbidraget/bostadstillägget höjs till minst samma nivå
som för ålderspensionärer, även för gruppen som lever på aktivitets/sjukersättning.
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att Höganäs arbetarekommun ställer sig bakom motionen och insänder den till partidistriktets årskongress
som sin egen.

Bengt Silfverstrand
Höganäs
Motionen insänd som Egen
Carola Persson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 54
Individuella rehabiliteringsbehov nödvändigt för långtidssjukskrivna
Fler sjuka måste omfattas av vår gemensamt finansierade sjukförsäkring och sjukersättning.
Försäkringskassan tolkar i dagsläget lagstiftningen orimligt och orealistiskt snävt. Ingen hänsyn tas till
individuell rätt till rehabiliteringsbehov eller för tillfrisknandet nödvändig omställningsperiod.
Långtidssjuka hamnar allt för ofta i en utsatt och hjälplös, ofta förtvivlad situation. De blir straffade för att
de blivit sjuka och blir definitivt inte bättre.
Begreppet arbetsförmåga måste förtydligas i en klar definition och anpassas till den verklighet som råder
på arbetsmarknaden i förhållande till sjukdomen och/eller funktionsnedsättningen. Statens berörda
myndigheter såväl som arbetsmarknadens parter bör ingå i ett tätare och mer effektivt samarbete för att
tillhandahålla en mer rättssäker bedömning av arbetsförmåga.
Institutet för stressmedicin ISM beskriver vissa sjukdomar som mer svårbedömda än andra, bland dem
hör ångest- och depressionstillstånd. ISM har konstaterat att kvalitén i arbetsförmågebedömning är låg i
Sverige. Det saknas dessutom utvecklade modeller för hur bedömningen ska gå till. Så kallad tyst kunskap
och erfarenheter från tidigare patientarbete är vad läkare har att tillgå i bedömningsarbetet. Att bedöma
sjukskrivning och arbetsförmåga hos patienter med depressions- och ångestsjukdom är ingen lätt uppgift,
vilket bekräftas av praktiserande läkare i både Sverige och utomlands. Det finns ingen given vetenskapligt
utarbetad mall att utgå ifrån.
För att öka kunskapen om hur läkare bedömer arbetsförmåga har en kvalitativ studie utförts på
institutionen för Socialmedicin vid Göteborgs Universitet tillsammans med Institutet för stressmedicin.
Studien presenterades i juli 2018 i BMC Family Practice. Studien bygger på läkares kliniska praktik.
Resultatet av studien kan användas som pedagogiskt verktyg för att öka kvalitén på läkares bedömning av
arbetsförmåga och därmed utarbetas till en fungerande bedömningsmodell.
https://www.vgregion.se/ov/ism/isms-forskning/Nyheter_ISM_forskning/ny-studie-okar-lakareskunskap-om-arbetsformagebedomning/
https://bmcfampract.biomedcentral.com/
Vi yrkar:
Att Socialdemokraterna ser till att det införs en ny rehabiliterings- och omställningsperiod där statens
berörda myndigheter och arbetsmarknadens parter ingår.
Att Socialdemokraterna ser till att verktyg som tagits fram av Socialmedicin vid Göteborgs Universitet och
institutet för stressmedicin ISM samt andra liknande aktörer genom kvalitativa studier om
arbetsförmågebedömning kommer till användning.
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Att Socialdemokraterna tillför högre anslag till forskning i syfte att utveckla korrekta och rättsäkra verktyg
för aktörer som bedömer arbetsförmågan hos sjukskrivna.
Att Socialdemokraterna i Lunds arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till
den skånska partidistriktskongressen 2020
Att Socialdemokraternas partidistriktskongress bifaller motionen och sänder den vidare till
Socialdemokraternas skånska riksdagsgrupp.

Ann-Louise Levau, Agneta Geijer, Ylva Granqvist
Lund
Motionen insänd som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 55
Motion om jämställda pensioner
Det råder stor enighet om att vårt pensionssystem måste ändras. De flesta verkar dessutom vara överens
om att pensionen för de lägst avlönade och de som saknar tjänstepension behöver höjas.
Man har också tänkt på att utjämna könskillnaderna genom att man får tillgodräkna sig föräldrapenning.
Andra skillnader mellan könen som beror på kvardröjande löneskillnader och attityder måste angripas vid
roten dvs genom ändrade attityder, minskade löneklyftor och höjande av lönerna i kvinnodominerade
yrken.
En viktig fråga om jämställdhet har emellertid inte varit lika framträdande i debatten. Det är frågan, varför
en kvinna som arbetat lika länge som en man med samma lön som han, ska få en lägre levnadsstandard än
honom på sin ålders höst.
Svaret brukar vara att kvinnor i genomsnitt lever längre än män. Det är ett mycket dåligt argument. Det är
en könsdiskriminering som är ovärdig vårt parti.
Vi yrkar
Att Skånes partidistrikt verkar för att kommande pensionsreform tar bort skillnaden i pension mellan
män och kvinnor som arbetat lika länge och med samma lön.
Att motionen översänds till Skånes riksdagsgrupp och regering med uppmaning
Att föra in motionens krav i kommande pensionsreform.

Ann-Sofie Adermark
Kristianstad
Motionen insänd som Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 56
Nej till privata sjukvårdsförsäkringar
Ungefär 650 000 personer eller ca 10 % av den vuxna befolkningen har idag privata sjukförsäkringar. Flest
försäkringar tecknas av friska män med goda inkomster. Man tecknar dessa både som privatpersoner men
framför allt som medarbetare i företag och organisationer där arbetsgivaren tecknar försäkringen. Även
fackföreningar tecknar sjukvårdsförsäkringar. Skälen är att kunna få vård och behandling snabbt och
effektivt, utan att behöva stå i kö till den offentliga vården. Idag är en privat sjukvårdsförsäkring
förmånsbeskattad.
Offentliga vårdgivare var före 1990-talet en hörnpelare i den svenska modellen men ansågs då omodern,
varför det blev tillåtet med privata utförare. Detta öppnade också för privatisering av betalningen för vård.
Sedan dess har privata sjukförsäkringar ökat explosionsartat.
Det största bolaget som tecknar sjukförsäkringar är Länsförsäkringar. Dessa har avtal med t ex Capios
vårdcentraler som har en kö för vanligt sjuka och en kö för de med ”guldkant”, alltså de med en
försäkring. Samtidigt finns privata sjukhus som S:t Göran och Sophiahemmet i Stockholm, Carlanderska
sjukhuset i Göteborg med flera som tar emot patienter med sjukförsäkring.
En del argumenterar för att den privata vården avlastar den offentliga men detta är felaktigt. När en
person med sjukförsäkring behandlas på en vårdcentral eller på ett privat sjukhus, innebär detta att en
offentligt finansierad patient inte kan behandlas, bl a beroende på att det är brist på allmän läkare och
specialister.
I Skåne öppnar under 2020 en privat cancerklinik i Lund för prostataverksamhet. Investeringen görs av
fem stora finansfamiljer. Konkurrens kommer att uppkomma om läkarspecialister mellan Region Skåne
och den privata kliniken. Patienter med privat vårdförsäkring blir det nya bolagets kunder men också om
man får vårdavtal med Region Skåne, patienter som remitteras dit av regionen.
Genom privata sjukförsäkringar hotas den offentligt finansierade sjukvården. Om allt fler tecknar privata
sjukförsäkringar minskar intresset att vara med och betala skatt för den offentliga vården. Erfarenheter
från bl a USA visar att en offentligt finansierad vård är billigare för samhället och solidarisk då alla är med
och finansierar den, inte bara de försäkrade. Hälso- och sjukvårdslagen säger att vård ska ges efter behov
och på lika villkor. Privata sjukvårdsförsäkringar kan strida mot lagen.
Vi yrkar:
att distriktskongressen uttalar att socialdemokraterna ska slå vakt om den offentligt finansierade vården
och motverka utvecklingen av privata sjukvårdsförsäkringar.

Jan Lindelöf
Kristianstad
Motionen insänd som Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 57
Pensionsöverenskommelse
Ute 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.
Därför föreslår jag Skånes Socialdemokratiska partidistrikt besluta:
Att man ser över pensionsöverenskommelsen så att pensionerna blir mer rättvisande.

Lennart Andersson
Svalöv
Motionen insänd som Egen
Émilie Lundgren
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 58
Se till att det går att leva på pensionen
Pensionen är en del av lönen som satts av för att kunna fortsätta leva ett bra liv när arbetslivet är slut.
Jag har många i bekantskapskretsen som upplever att de inte får tillbaka på sina insatta pensionssparande,
även om de arbetat heltid så vill inte pensionen räcka till.
De som är födda med en funktionsvariation har det ännu värre, de lever i fattigdom hela livet med sin
aktivitetsersättning/varaktig sjukersättning.
Det är tid att se över pensionssystemet så det blir vad som förespeglats, en försäkring så man kan fortsätta
leva ett bra liv.
en översyn av pensionssystemet görs i syfta att alla ska kunna leva på sin pension.

Gunilla Svensson
Klippan
Motionen insänd som Egen
Johan Petersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 59
Sjuka ska garanteras trygghet
Analyser visar att andelen personer som fått avslag på sin sjukpenning ökat kraftigt de senaste åren.
Prövning vid sjukdag 180 har ökat från 0,8 procent 2014 till 7,4 procent 2017. Det är många som hamnar i
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kläm, de är ofta kvinnor, personer med psykisk ohälsa och personer med funktionsvariationer. Har målet
med ett sjukpenningtal till 9 dagar inneburit att bristerna i sjukförsäkringen förstärkts än mer?
Tas hänsyn till individuella rehabiliteringsbehov? Återskapas och förstärks gamla klass- och könsorättvisor,
när människor som blivit för sjuka för att kunna arbeta, inte längre får den ekonomiska tryggheten? De
tvingas istället förlita sig på anhöriga, vänner och välgörenhetsorganisationer efter att de nekats stöd från
sjukförsäkringen.
Flera jag har pratat med, berättar att de har eller tvingas gå till olika ställen för att tigga en matkasse eller
liknande för att klara sig hela månaden.
Hur blir det med tilltron till hela välfärden? Finns det inget solidariskt tänk längre?
Därför yrkar vi
Att sjukförsäkringen ger personer rätt till rehabilitering.
Att sjukersättningen höjs avsevärt för de med de lägsta ersättningarna, så den går att leva på och inte bara
att överleva på.
Att kraven vid sjukförsäkringens tidsgränser måste mjukas upp.
Att större hänsyn tas till att olika personer har olika rehabiliteringsbehov.
Att den enskilde rustas med tydliga rehabiliteringsrättigheter.
Att Sjukförsäkringen måste bli en försäkring som garanterar den som
drabbats ett rimligt och fullgott inkomstskydd.
Att motionen översänds till Skånska riksdagsgruppen och partistyrelsen

Ann-Sofie Adermark
Kristianstad
Motionen insänd som Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 60
Sjuka ska garanteras trygghet
En rapport från LO visar på att andelen personer i Skåne som fått avslag på sin ansökan om sjukpenning i
samband med prövning vid sjukdag 180 har ökat från 0,8 procent 2014 till 7,4 procent 2017. Det är främst
arbetarklassens kvinnor som drabbas av den hårda tillämpningen av dagens sjukförsäkring. Det är de som
i störst utsträckning toppar sjukhälsotalen på grund av fysiska såväl som psykiska arbetsskador. Orsaken
beror ofta på att kompetensen inom området för kvinnors arbetssjukdomar är knapphändig.
Gamla klass- och könsorättvisor återskapas och förstärks när människor som blivit för sjuka för att kunna
arbeta inte längre får ekonomisk trygghet utan tvingas förlita sig på anhöriga, vänner och
välgörenhetsorganisationer.
En fungerande sjukförsäkring är grundläggande för vår tillit till välfärdsstaten. Faller vi, som med hårt
arbete bär och burit upp välfärden behöver vi veta att det trygghetssystem vi betalt för via
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sjukförsäkringsavgiften klickar in när vi behöver hjälp att resa oss upp igen. Det är den tryggheten som
skapar lojalitet och god sammanhållning i ett samhälle.
VI yrkar:
Att Socialdemokraterna verkar för att inkomstbortfallsprincipen i sjukförsäkringen återupprättas.
Att Socialdemokraterna verkar för att höja inkomsttaket och ersättningsnivån i sjukförsäkringen.
Att Socialdemokraterna verkar för att inkomsttaket i sjukförsäkringen ligger på en nivå som gör att 80
procent av lönerna ligger under det och indexeras med löneutvecklingen.
Att Socialdemokraterna verkar för att ersättningsnivån i sjukförsäkringen ska motsvara 80 procent av
lönen.
Att Socialdemokraterna verkar för att självrisken i sjukförsäkringen bestäms av inkomsttaket och
ersättningsnivån.
Att Socialdemokraterna ser till att karensavdraget avskaffas i sjukförsäkringen
Att Socialdemokraterna verkar för att den inkomstrelaterade sjukersättningen har samma inkomsttak som
sjukpenningen.
Att Socialdemokraterna ser till att garantiersättningarna höjs.
Att Socialdemokraterna i Lunds arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till
den skånska partidistriktskongressen 2020
Att Socialdemokraternas partidistriktskongress bifaller motionen och sänder den vidare till
Socialdemokraternas skånska riksdagsgrupp att behandla.

Ann-Louise Levau, Agneta Geijer, Ylva Granqvist
Lund
Motionen insänd som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 61
Utredning avseende införande av minimiinkomst
Europaparlamentet har uppmanat alla medlemsstater att införa adekvata system för minimiinkomst
(notera att minimiinkomst inte är samma sak som minimilön). Med hänsyn till den utveckling som sker
nationellt och globalt bör Socialdemokraterna arbeta för att det tillsätts en utredning avseende införande
av minimiinkomst i Sverige.
Europaparlamentets uppmaning om införande av minimiinkomst
I flera länder såväl inom som utom Europa har frågan om en minimiinkomst börjat utredas. Frågan om
möjligheterna med minimiinkomst är högst aktuell även på EU-nivå. Redan år 2010 uppmärksammade
Europaparlamentet behovet av och möjligheterna med minimiinkomst i “Europaparlamentets resolution
av den 20 oktober 2010 om vikten av ett system med minimiinkomst för att bekämpa fattigdom och
främja ett samhälle som är öppet för alla i Europa”.
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I ” Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om minimiinkomstpolitik som ett sätt att
bekämpa fattigdom (2016/2270(INI)” uppmanar Europaparlamentet alla medlemsstater att införa
adekvata system för minimiinkomst. Nedan finns några av de mest väsentliga punkterna i resolutionen
citerade. För resolutionen i sin helhet se: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-20170403_SV.html
1. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att införa adekvata system för minimiinkomst, jämte
åtgärder till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för dem som kan arbeta, och utbildningsprogram
som är anpassade till de personliga förhållandena och familjesituationen för stödmottagaren, för att stödja
hushåll med låg inkomst och erbjuda dem en godtagbar levnadsstandard. Parlamentet betonar att denna
minimiinkomst bör utgöra det sista sociala skyddsnätet och bestå av lämpligt ekonomiskt stöd, förutom
garanterad tillgång till kvalitativa tjänster och aktiva arbetsmarknadsåtgärder, som ett effektivt sätt att
bekämpa fattigdomen och trygga en värdig tillvaro för alla dem som saknar tillräckliga medel. Parlamentet
understryker i detta sammanhang att rätten till en adekvat inkomst och socialtjänstförmåner är en
grundläggande rättighet, och att minimiinkomstsystem hjälper människor att leva ett värdigt liv, bidrar till
deras fullständiga deltagande i samhället och säkerställer deras oberoende genom hela livscykeln.
5. Europaparlamentet betonar att införandet av minimiinkomstsystem kan mildra både ojämlikheten och
krisens sociala följder, och att detta har en konjunkturdämpande inverkan genom att resurser tillhandahålls
som förbättrar efterfrågan på den inre marknaden.
6. Europaparlamentet understryker att det är avgörande för alla människor att ha tillgång till
minimiinkomstsystem för att tillgodose de grundläggande behoven, inbegripet för de mest marginaliserade
grupperna, såsom hemlösa personer. Parlamentet anser att en adekvat minimiinkomst är en inkomst som
är nödvändig för att leva ett värdigt liv, och att den bör ses i relation till rätten till allmännyttiga offentliga
och sociala tjänster. Parlamentet anser att minimiinkomstsystem måste sörja för att få bort den sociala
beroendeställningen och underlätta deltagandet i samhället. Parlamentet påminner om att man i
rekommendationen om aktiv inkludering erkänner behovet av en integrerad strategi vid genomförandet av
de tre delarna för social delaktighet (adekvat inkomststöd, främjande av inträdet på arbetsmarknaden och
tillgång till tjänster av god kvalitet).
24. Europaparlamentet understryker att minimiinkomstsystemen bör garantera en inkomst över
fattigdomsgränsen, förhindra allvarlig materiell fattigdom och lyfta hushåll ut ur sådana situationer, och
bör åtföljas av ett tillhandahållande av offentliga tjänster såsom hälso- och sjukvård, utbildning och
barnomsorg.
27. Europaparlamentet anser att det är av avgörande betydelse att man garanterar en tillräcklig inkomst
även för utsatta människor som inte har möjlighet att återvända till arbetslivet eller för vilka detta inte
längre är ett alternativ, såsom erkänns i rekommendationen om aktiv inkludering.
35. Europaparlamentet anser att en minimiinkomst bör betraktas som tillfällig, och att den alltid ska
åtföljas av aktiva åtgärder för inträde på arbetsmarknaden.
36. Europaparlamentet anser att minimiinkomstsystemen är viktiga övergångsinstrument för att minska
och bekämpa fattigdom, socialt utanförskap och ojämlikhet, och att de därför bör betraktas som sociala
investeringar. Parlamentet noterar att minimiinkomstsystemen har en konjunkturutjämnande effekt.

Brister i det svenska välfärdssystemet och behovet av en minimiinkomst
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 och 17
globala mål för en hållbar utveckling. Det första målet är att avskaffa fattigdom i alla dess former och
överallt. Trots vårt sociala skyddsnät kan Sverige inte sägas leva upp till detta mål.
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Idag utgörs Sveriges sociala skyddsnät av olika behovsanpassade bidrag som t ex arbetslöshetsstöd,
försörjningsstöd, studiebidrag och bostadsbidrag. Ramarna för bidragstagarna kan vara stigmatiserande
och det finns risk för att bidragstagare hamnar i utanförskap. Det finns dessutom personer som faller helt
utanför skyddsnätet och då drabbas väldigt hårt. En ekonomisk och social bortkoppling från samhället
kan innebära förödande konsekvenser för den enskilde och i förlängningen även få negativa konsekvenser
för samhället. Nuvarande bidragssystem har flera brister och kan antas lämpa sig än sämre för vårt
framtida samhälle. Vidare kräver alla våra behovsanpassade bidrag stora ekonomiska och administrativa
resurser. En minimiinkomst skulle vara betydligt bättre för fattigdomsbekämpning.
Samhället förändras i hög takt och präglas av flera utmaningar såsom en ökad globalisering och
robotisering. Ett införande av minimiinkomst kan vara en möjlighet att möta de utmaningar och
samhällsförändringar som Sverige står inför och leda till betydande positiva effekter såväl ekonomiskt som
socialt. Det krävs en grundlig utredning om hur minimiinkomst på bästa sätt skulle kunna genomföras och
finansieras samt vilka konsekvenser en minimiinkomst kan medföra för den enskilde individen och inom
olika samhällsområden.
Med hänsyn till vad som ovan anförts och den snabba samhällsutvecklingen bör en utredning tillsättas
avseende införande av garanterad minimiinkomst.
Jag yrkar:
att den socialdemokratiska riksdagsgruppen arbetar fram förslag till att en utredning tillsätts avseende
införande av garanterad minimiinkomst,
att skånekongressen ställer sig positiv till att den socialdemokratiska riksdagsgruppen arbetar fram förslag
till att en utredning tillsätts avseende införande av garanterad minimiinkomst,
att distriktskongressen bifaller motionen,
att motionen skickas till den skånska riksdagsgruppen,
att Hörby arbetarekommun antar motionen som sin egen.

Jan Axelsson
Hörby
Motionen insänd som Egen
Renaldo Tirone
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 62
Återför välfärden till folket
Privata sjukvårdsförsäkringar, privata vårdbolag, privata apotek, privata sjukhus, privata skolor, vårdvalen i
regionerna, katastrofala upphandlingar av välfärd som apotekstjänst, nätläkare som tjänar stora summor på
offentliga medel, kostnader för hyrpersonal som skenar.
Det pågår ett rån av vård och skola. Ett rån som drabbar våra barn, sjuka och äldre.
När S försökte införa en vinstreglering i välfärden var vi på rätt väg. Pengarna i välfärden ska tillhöra
folket inte en elit av folket eller delar av dem. Välfärden tillhör alla.
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Dagens välfärdstjänster lever inte upp till våra högt ställda förväntningar längre. Svenska elever uppvisar
en dramatisk kunskapsförsämring samtidigt som betygen har skjutit i höjden.
Sjukvården är full av exempel på människor som felbehandlas eller som inte får vård i tid.
Sådana brister beror dock varken på driftsformer eller på lönsamhetsnivåer säger de som vill ha vinster
kvar.
Det finns ingen koppling mellan kvalité och vinstuttag utan det offentliga slösar skattemedel medan det
privata driver välfärd effektiv säger de som vill ha vinster kvar.
Men att släppa in kapitalism i vård och skola är fel. Det finns gott om profitörer på våra skattemedel.
Reformerna i välfärden var till för att ge människor utbildning och vård.
Vi vill återföra välfärden till de som äger den, nämligen folket, inte ge den till riskkapitalister och privata
vårdjättar med central ledning som suger vinster på bekostnad av personalen och de som behöver vård
och omsorg.
Nu måste vi som parti sätta stopp. S måste vara tydliga med vem som ska ha rådigheten över vår välfärd.
Det handlar om jämlikhet.
S-kvinnor i Kristianstad-Åhus yrkar mot denna bakgrund
Att Socialdemokraterna i Kristianstad ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen
Att Socialdemokraterna i Skåne tar ett tydligt ställningstagande om vem som ska äga vår gemensamma
välfärd
Att föreslå distriktstyrelsen att bereda ett uppdrag eller en strategi för hur ett återtagande ska se ut.
Att uppmana våra riksdagsledamöter att driva frågan i riksdagen.

S kvinnor Kristianstad-Åhus
Kristianstad
Motionen insänd som Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 63
Stoppa fusket i välfärden
Utredningar och rapporter har renderat i mängder av tidningsartiklar och inslag i medier om hur mycket
det fuskas med Sveriges bidragssystem. Visserligen finns det också rapporter om att försäkringskassan och
skatteverket har infordrat hundratals miljoner i efterkrav. Det är en klen för att säga ingen tröst. Svensken
är luttrad och vet att dessa pengar inte kommer tillbaka i systemet. Det finns dem som talar om ett
svunnet folkhem och vill vrida klockan tillbaka de säger ofta på att det var bättre förr. Det vill jag inte
hålla med om, däremot så har vårt samhälle förändrats radikalt sen framförallt 1980 talet. Då Svenskt
näringsliv bestämde sig för att vi måste förändra svenska folkets attityder. Det har man lyckats väl med,
genom sina tankesmedjor och arbetsgivarorganisationer. Kollektiva lösningar och kontrollfunktioner från
stat och kommun anses onödigt och fult och ett ingrepp i den personliga integriteten. Man lyckades så väl
att t.o.m. de fackliga organisationerna upphörde med kollektivanslutning.
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Gemene man gavs tillit och full tilltro till att alla är ärliga. Vi avlövade sådana funktioner som
hemkontrollanter hos FK. Mina föräldrar vågade inte gå ner i tvättstugan eller affären och handla om man
var sjuk. Genom tydlighet om vilka krav som ställdes på dig som person, formades ett samhälle som
byggde på ärlighet och tillit till varandra, man skall veta att man kan bli kontrollerad och åka dit och bli av
med sina bidrag, sådant talade man om på jobbet.
Viljan att värna våra gemensamma system var så stor att man var rädd att arbetskamrater eller grannar
skulle ange fuskare. I dag orerar samtliga borgerliga partier över att pengarna inte räcker i välfärden de
orerar också över brottsligheten främst skjutningar och bombdåd men också över det utbredda fusket.
Det är läge nu att sätta attityderna på rätt plats, det är klart som korvspad att ingen tycker om fuskare. I
varenda arbetsbod på varenda arbetsplats diskuteras dessa fuskare, på fester och när folk träffas kritiseras
regeringen för slapphänthet och dålig framförhållning. Det är inte bara brist på kontroll av
välfärdsbidragen. I den allt mer uppskruvade miljödebatten så får inte insatserna från regeringens sida vara
så ogenomtänkta som t.ex. miljöbidraget till el bilar är.
Det utbredda missbruket med att skicka dessa bilar med miljöbonus utbetald till Norge ochtillskansa sig
skattepengar är också den typ av hån som vanligt folk blir vansinniga på. Det värsta folk vet, är att bli
lurade av oärliga människor som tillskansar sig våra surt förvärvade skattepengar och än värre om de
beslutade grunderna är så ihåliga att man borde förutsett att så kommer att ske.
Jag yrkar:
att Socialdemokraterna driver, att vid alla beslut om bidrag, att regeringen alltid gör en noggrann risk och
konsekvensanalys avseende missbruk/fusk.
att Socialdemokraterna driver att det kopplas lämpliga preventiva kontrollfunktioner för att förhindra fusk
till alla former av bidrag.
att Socialdemokraterna med patos och med stort mod driver frågan om att värna det gemensamma och
inte falla undan för trycket om att värna den personliga integriteten.
att motionen sänds till Skånska riksdagsgruppen
att distriktskongressen bifaller motionen

Renaldo Tirone
Hörby
Motionen insänd som Egen
Renaldo Tirone
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 64
Även enskild pensionsrätt skall ingå i bodelning
En väsentlig del av arbetet för jämställdhet mellan könen måste inriktas förhindra att frånskilda ställs i en
sämre dager efter att exempelvis större delen av ett äktenskap vårdat barnen, skött hemmet och alltså inte
haft något externt arbete. Detta rör i huvudsak ett stort antal kvinnliga s.k. fattigpensionärer och framstår
därför som en klar orättvisa mellan könen. Därför bör intjänad pensionsrätt liksom annat
pensionssparande ingå i bodelning.
Jag yrkar:
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att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet att socialdemokratiska
partiet tillser att möjligheterna att ändra lagstiftningen om bodelning utreds så att denna orättvisa kan
undanröjas.

Bo Widegren
Ystad
Motionen insänd som Enskild
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 67
Kvinnors pensioner
Trots att Sverige betraktas som ett av världens mest jämställda länder är kvinnor inte ekonomiskt
jämställda med män.
Lönegapet mellan kvinnor och män är idag drygt 10 procent. Att betydligt fler kvinnor än män arbetar
deltid och att kvinnor tar ut längre föräldraledighet och fler vab-dagar leder dessutom till att
inkomstklyftan, och därmed pensionsgapet, är betydligt större. Pensionsgapet mellan kvinnor och män är
idag ca 30 procent. I reda pengar handlar det om 6 500 kr/månad i genomsnittlig pensionsskillnad.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat om viktiga åtgärder som höjd garantipension och
höjt bostadstillägg för att stärka grundskyddet för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna. För att
minska pensionsgapet krävs det dock också åtgärder för höjd inkomstpensionen och uppvärdering av
kvinnors arbete. Mer pengar måste komma in i pensionssystemet. Först då kan vi nå jämställda pensioner.
Tjänstepensionen är viktig för den totala pensionen. Ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension, men det
skiljer sig åt från vilken ålder arbetsgivare börjar betala in till tjänstepension. Det riskerar att förstärka
skillnader i den slutliga pensionen, där de som går ut tidigt i arbetslivet missgynnas.
Att Socialdemokraterna verkar för att pensionssystemet ses över i sin helhet utifrån ett
jämställdhetsperspektiv
Att Socialdemokraterna verkar för att pensionsavgiften höjs
Att Socialdemokraterna verkar för att garantipensionen höjs

Lomma-Bjärred S-kvinnor
Lomma
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Ordförande Sebastian Merlöv
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 68
Kvinnors pensioner
Kvinnors pensioner
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Trots att Sverige betraktas som ett av världens mest jämställda länder är kvinnor inte ekonomiskt
jämställda med män.
Lönegapet mellan kvinnor och män är idag drygt 10 procent. Att betydligt fler kvinnor än män arbetar
deltid och att kvinnor tar ut längre föräldraledighet och fler vab-dagar leder dock till att inkomstklyftan,
och därefter pensionsgapet, är betydligt större. Pensionsgapet mellan kvinnor och män är idag ca 30
procent. I reda pengar handlar det om 6 500 kr/månad i genomsnittlig pensionsskillnad.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat om viktiga åtgärder som höjd garantipension och
höjt bostadstillägg för att stärka grundskyddet för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna.
För att minska pensionsgapet krävs det dock också åtgärder för höjd inkomstpensionen och uppvärdering
av kvinnors arbete. Mer pengar måste komma in i pensionssystemet. Först då kan vi nå jämställda
pensioner.
Tjänstepensionen är viktig för den totala pensionen. Ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension, men
däremot skiljer det sig åt från vilken ålder arbetsgivare börjar betala in till tjänstepension. Det riskerar att
förstärka skillnader i den slutliga pensionen, där de som går ut tidigt i arbetslivet missgynnas.
Vi yrkar:
Att Socialdemokraterna verkar för att pensionssystemet ses över i sin helhet utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Att Socialdemokraterna verkar för att pensionsavgiften höjs till 18,5 %.
Att Socialdemokraterna verkar för att garantipensionen höjs.
Att Socialdemokraterna verkar för att inbetalningar till tjänstepensionen ska ske från första arbetsdagen.

Styrelsen S-kvinnor Eslöv, Tina Löfström, Gabrielle Goldhammer, Kerstin Malm, Agneta Nilsson, Amila
Pasic, Bodil Löfström, Eva Bengtsson, Anna Biegus Nilsson
Eslövs Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Jan-Åke Larsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 69
Kvinnors pensioner
Trots att Sverige betraktas som ett av världens mest jämställda länder är kvinnor inte ekonomiskt
jämställda med män.
Lönegapet mellan kvinnor och män är idag drygt 10 procent. Att betydligt fler kvinnor än män arbetar
deltid och att kvinnor tar ut längre föräldraledighet och fler vab-dagar leder dock till att inkomstklyftan,
och därefter pensionsgapet, är betydligt större. Pensionsgapet mellan kvinnor och män är idag ca 30
procent. I reda pengar handlar det om 6 500 kr/månad i genomsnittlig pensionsskillnad.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat om viktiga åtgärder som höjd garantipension och
höjt bostadstillägg för att stärka grundskyddet för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna.
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För att minska pensionsgapet krävs det dock också åtgärder för höjd inkomstpensionen och uppvärdering
av kvinnors arbete. Mer pengar måste komma in i pensionssystemet. Först då kan vi nå jämställda
pensioner.
Tjänstepensionen är viktig för den totala pensionen. Ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension, men
däremot skiljer det sig åt från vilken ålder arbetsgivare börjar betala in till tjänstepension. Det riskerar att
förstärka skillnader i den slutliga pensionen, där de som går ut tidigt i arbetslivet missgynnas.
Vi S-kvinnor yrkar:
Att Socialdemokraterna verkar för att pensionssystemet ses över i sin helhet utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Att Socialdemokraterna verkar för att pensionsavgiften höjs till 18,5 %.
Att Socialdemokraterna verkar för att garantipensionen höjs.

Ann Olausson/ S-kvinnor
Hässleholm
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Thomas Lindell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 70
Motion om höjning av den allmänna inkomstpensionen
Många uttrycker oro inför utfallet av pensionen från det nu aktuella inkomstpensionssystemet. Främst
populister underblåser denna oro men populister har inte heller här någon lösning på de problem de kan
visa. Socialdemokraterna behöver därför skyndsamt ta initiativet i frågan och presentera en möjlig
förbättring för både nuvarande pensionärer och pensionssparare. Viktigt är därvid också att vi visar att vi
har en genomförbar lösning. En förbättring bör rikta sig mot arbetare och lägre tjänstemän. I synnerhet de
som har en arbetssituation där pensionen skall kunna ge dem möjlighet att sluta ett slitsamt arbete genom
att ta ut sin pension som då skall kunna gå att leva på.
Socialdemokratiska arbetarepartiet bör i pensionsgruppen ta initiativ till att inkomstpensionen höjs för
både nuvarande och framtida pensionärer. Höjningen bör vara betydande och kan finansieras genom
höjda sociala avgifter. Genom en höjning av avsättningen med två procentenheter kan inkomstpensionen
direkt vid den höjningen ökas med 12,5 procent. Detta innebär indirekt också en förbättring för
pensionärer med garantipension. En höjning av arbetsgivaravgiften med två procentenheter innebär en
höjning av den totala lönekostnaden för en anställd med bara cirka en procent.
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt skall driva frågan att förbättra inkomstpensionen för främst
arbetare och lägre tjänstemän genom höjning av de sociala avgifterna med två procentenheter för
omedelbar effekt.
att motionen översänds till den skånska socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Mats Persson
Sjöbo Arbetarekommun
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Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: arbetarekommunens egen
Ordförande Roland Wiking
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 71
Motion om mer tillgänglig pensionsinformation
Sju av tio svenskar har för lite kunskap om pensionssystemet . Minst kan unga, låginkomsttagare och
lågutbildade. Det är inte konstigt. Pensionssystemet består av tre huvuddelar där samtliga av dessa tre
delar består av mindre delar och olika möjliga val.
Den allmänna pensionen, statliga, är den som alla har, och som de flesta känner till från det orange
kuvertet. 90 procent har också en tjänstepension som är kollektivavtalad. Knappt hälften av befolkningen
sparar privat till sin pension . Andelen som sparar minskar medan andelen som känner att de har behov av
ett sparande ökar.
Det är lätt att bli osäker när varje anställning innebär en ny tjänstepension, och denna innebär dels ett nytt
pensionsbolag, dels en ny valcentral. Nytt avtal innebär nya val som måste göras, och om dessa inte görs
kanske familjen förlorar efterlevandeskyddet och pengarna splittras upp på flera olika pensionsbolag. Att
avdragsrätten försvann 2016 och det privata sparandet plötsligt är delat på två helt olika former som inte
går att flytta samman gör inte saken bättre. Trots att det finns sammanställningar, som minpension.se, är
de inte fullständiga.
Många blir beroende av någon annan för att förstå pensionen och för att göra val. Förtroendet har börjat
öka från låga nivåer, detta gäller främst förtroendet för premiepensionen som allvarligt skadades efter
Allra-skandalen. Men fortfarande är det fler som uppger att de har lågt förtroende än högt förtroende .
Det är inte enbart skandaler som påverkar förtroendet. Branschen pekar själva på att förtroendet sviktar
då det är svårt att förstå pensionsfrågorna .
Istället för att varje bolag och varje valcentral skickar årsbesked bör Pensionsmyndigheten få ansvar att
samordna all information kring pensionen i ett gemensamt pensionsbesked. På minpension.se borde det
utöver information även finnas direktlänkar till valcentralers sidor där val kan göras.
Att göra informationen kring pensionen mer lättillgänglig och lättbegriplig är ett viktigt steg för att öka
förtroendet för pensionssystemet och öka människors möjlighet att förstå den egna pensionen.
Jag yrkar därför
Att det skånska partidistriktet tar ställning för ett samordnat informationsansvar med ett gemensamt
pensionsårsbesked som samlar samtliga årsbesked
Att det skånska partidistriktet tar ställning för att en digital informationssamordning med direkt
hänvisning till valcentralers sidor där val kan göras
Att det skånska partidistriktet överlämnar frågan till den skånska riksdagsgruppen att driva frågorna för ett
samordnat pensionsårsbesked och digital informations-samordning

Johan Lindman
Hässleholm
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Thomas Lindell
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR A - 72
Förändring i Pensionssystemet
Att alltid behöva välja är inte ett val. Vi tycker att det är ett alldeles för obegripligt system som vi har idag,
när det gäller att placera pensionspengarna. Det är en djungel av olika fondförvaltare osv. Det gör att
många inte är aktiva när det gäller valen. Och det har ju visat sig att de som gjort ett ickeval faktiskt är lite
av vinnare på detta. Så kan det inte ha varit tänkt.
Det är också så att många fondförvaltare skor sig på oss och tar våra surt förvärvade pensionspengar i
höga avgifter.
Därför föreslår vi att man gör om systemet så att det blir begripligt. Det får väl i vanlig ordning börja med
en utredning.
Därför föreslår vi Kommunals S-fackklubb besluta:
Att anta motionen om en utredning görs för att förändra och förenkla PPM-systemet
Att skicka den till Malmö Arbetarekommun
Att Malmö arbetarekommuns representantskap antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Partidistriktets kongress.

Ewa Glimhed och Kate Glantz, Kommunals S-fackklubb
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 73
”ALLA SKA MED” – DET KRÄVER UNIVERSELL UTFORMNING.
Vi socialdemokrater ska stå upp för allas rätt till lika delaktighet i det samhälle vi bygger och lever i. Vi
måste på ett aktivt sätt i alla frågor agera så att denna rättighet genomförs.
Under förra mandatperioden antog Riksdagen den 30 november 2017 i full enighet ”Nationellt mål och
inriktning för funktionshinderspolitiken” (Prop. 2016/17:188) där ett av de fyra områdena gäller
”Universell Utformning”.
Universell utformning innebär att man från början ska utforma allt – alla typer av produkter och tjänster
och bygg-nationer – så att alla medborgare så långt möjligt kan använda det skapade från början utan
specialanpassningar i efterhand.
Denna inriktning ligger ända sedan 1970-talet (Ingvar Carlsson och Olof Palme) som grund för hur
bygglagen är utformad för att så många människor som möjligt ska kunna vara delaktiga från början. I
detta ligger den solidaritetstanke som fanns när man skapade Folkhemmet. Denna inriktning är nu utökad
till att styra hela samhället.
Tyvärr kan man konstatera att det under de senaste decennierna gått bakåt igen. När man inte ser sin egen
nytta av en åtgärd väljer man att inte genomföra den trots både målsättningar och lagkrav. Man bygger t ex
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otillgängliga bostäder utan hiss och ställer sedan orimliga krav på rörelseförmågan för att bevilja bidrag till
bostadsanpassning.
Idag bygger man nya tågstationer – även många här i Skåne - dit personer med funktionsnedsättningar inte
klarar av att ta sig samtidigt som man kräver att man i första hand ska åka kollektivt och inte färdtjänst.
Listan kan göras lång. Men inte bara när det gäller byggandet brister man i samhällets och vårt socialdemokratiska uttalade mål att ”Alla ska med”.
Man tillåter tågoperatörer att driva verksamhet med otillgängliga tågvagnar som för länge sedan är
utrangerade av SJ – rakt emot gällande krav för verksamheten.
En institution i vårt samhälle ger människor elektriska rullstolar för att de ska kunna röra sig i sam-hället
på lika villkor med andra medborgare men begränsar sedan deras rörelsefrihet genom att en annan
samhällsinstitution inte beviljar möjlighet till sådan förvaring av stolarna att batterierna håller.
Man begränsar även dessa människors rörelsefrihet genom att förhindra möjligheterna att med sina
elrullstolar kunna färdas längre sträckor med kollektivtrafiken eller ens med färdtjänstens specialfor-don.
Har man fått låna en rullstol med luftpumpade hjul ansvarar man själv alltid för att laga eventuella
punkteringar.
Listan kan göras mycket lång! Men om det ska bli bättring så att vi utformar samhället så att ”alla ska
med” måste vi alla agera i de grupperingar där vi är verksamma för att uppnå detta mål som Riksda-gen
tog i sin senaste version 2017 – Universell utformning.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för att alla i vårt parti politiskt verksamma driver att i alla
politiska beslut utformas åtgärderna - och motiveras åtgärdernas utformning - utifrån inriktning-en
Universell Utformning
att alla ledamöter och ersättare för socialdemokraterna i nämnder och styrelser inom Lunds kommun
agerar så att alla åtgärder utformas utifrån inriktningen Universell Utformning
att Lunds arbetarekommun antar motionen som sin egen
att den socialdemokratiska distriktskongressen i Skåne antar motionen som sin egen

Mai Almén, Vilhelm Ekensteen, Mira Melander, Per Wickenberg, Ann-Margreth Olsson, Anita MagniOlsson, Ann-Louise Levau, Agneta Geijer, Per Almén.
Lund
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 74
Dags att slopa karensavdraget permanent!
Den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutade i och med coronakrisen under våren 2020 att tillfälligt
ta över kostnaderna för karensen i sjukförsäkringen. Ett välkommet initiativ och klok politik för att
minska smittspridningen. Men vi vill mer. Det är dags att slopa på karensavdraget permanent. Det är inte
bara klok politik under en pandemi, det är klok politikpermanent ur
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jämlikhetsperspektiv för hela samhället!
Som sjukförsäkringen är uppbyggd idag finns en inbyggd mekanism som riskerar att öka förekomsten av
sjuknärvaro för att arbetare inte har råd eller möjlighet att stanna hemma från jobb. Det gör helt enkelt att
det är svårare att motverka smitta och ohälsa på arbetsplatser. Förutom att det är dumt av sjukdomsskäl
vet vi att karensen slår väldigt ojämlikt mot olika grupper i samhället. Det är i regel mycket enklare för
högre tjänstemän och/eller akademiker att använda sig av hemmajobb eller flextid istället för att sjukskriva
sig. Det är en möjlighet som de allra flesta inom LO-yrken inte kan använda sig av. Eftersom de i regel har
arbetsuppgifter som
kräver arbetsplatsnärvaro och ofta en hög fysisk arbetsbelastning. Dessutom slår det allra hårdast mot
lågavlönade kvinnodominerade yrken där arbetstiderna är långa, anställningarna osäkra och hälsoriskerna
stora.
Karensen på arbetsplatserna handlar i allra högsta grad om makten i arbetslivet och jämställdheten. Det är
därför en viktig socialdemokratisk reform.
Kommunals S-fackklubb föreslår Malmö arbetarekommuns representantskap att besluta:
att Malmö arbetarekommun ska verka för ett avskaffande av karensavdraget.
att partidistriktet också verkar för ett avskaffande av karensavdraget.
att skicka motionen vidare till distriktskongressen för att denna ska ställa sig bakom motionen i sin helhet.

Ewa Glimhed, Kommunals S -förening i Malmö
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 75
Om möjligheten att vara demokratiskt delaktig för den som uppbär
sjukpenning från Försäkringskassan:
Att den svenska demokratin ska gälla alla, och att sjuka i samhället inte ska fråntas några demokratiska
rättigheter borde vara en självklar princip för varje Socialdemokrat.
Idag är regelverket, och Försäkringskassans tolkningar av regelverket, sådana att många som har
sjukpenning (tidigare sjukskrivning) riskerar att få sin rätt till ersättning ifrågasatt avFörsäkringskassan ifall
de utför sina uppdrag som förtroendevalda i kyrkliga, kommunala ochregionala nämnder och fullmäktige.
Det är fullständigt orimligt att den som tar på sig ett samhällsansvar i form av politiska uppdrag, inte ska
kunna utföra dessa uppdrag i händelse av olycka eller sjukdom.
Därför yrkar jag på följande:
att Socialdemokraterna verkar för att inga ”fritidspolitiker” ska behöva riskera att Försäkringskassans
ersättningsregler leder till att de nekas sjukpenning pga politiska uppdrag.
att Socialdemokraterna verkar för att regler, lagar, direktiv och annat utreds, så att”fritidspolitiker” kan
fortsätta utföra sina viktiga uppdrag även i händelse av olycka eller sjukdom som berättigar dem till
sjukpenning.
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Henrik Ingelström
Höör
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: arbetarkommunens egen
Ordförande Kent Staaf
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 76
En trygg och välfungerande sjukförsäkring
En trygg och välfungerande sjukförsäkring
Inkomsttrygghet är en grundstomme i socialdemokratisk välfärdspolitik, men det är en trygghet som
urholkats rejält sedan rehabiliteringskedjan infördes i sjukförsäkringen 2008.
Andelen personer som får avslag på sin sjukpenning har ökat kraftigt de senaste åren. När rätten till
sjukpenning prövas vid sjukdag 180 får idag 25 procent avslag.
Gamla klassorättvisor återskapas och förstärks när människor som blivit för sjuka för att kunna arbeta inte
längre får den ekonomiska trygghet de har rätt till utan istället tvingas förlita sig på anhöriga, vänner och
välgörenhetsorganisationer.
En välfungerande sjukförsäkring är också en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor har ett högre ohälsotal än
män och är sjukskrivna i större omfattning och därmed mer beroende av en trygg och välfungerande
sjukförsäkring.
Under 2020 presenterades två statliga utredningar – ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för
rehabilitering” (SOU 2020:6) och ”En sjukförsäkring anpassad efter individen” (SOU 2020:26) – med
förslag på en mer mänsklig sjukförsäkring i form av ökad flexibilitet, ”mjukare” tidsgränser, stärkt rätt till
rehabilitering och ökad trygghet för behovsanställda och deltidssjukskrivna.
Det är dags att återupprätta förtroendet för den generella välfärdspolitiken i allmänhet och
sjukförsäkringen i synnerhet.
Vi yrkar:
att Socialdemokraterna verkar för att sjukförsäkringen åter bli en försäkring som garanterar den som
drabbas av ohälsa ett rimligt och fullgott inkomstskydd och att inkomsttaket höjs så att åtminstone 80
procent av de försäkrade får 80 procent av sin inkomsts från försäkringen.
att Socialdemokraterna verkar för att sjukersättningen (tidigare förtidspension) höjs och
kvalifikationskraven för att få sjukersättning bli mer rimliga så att långtidssjuka garanteras ekonomisk
trygghet.
att Socialdemokraterna verkar för att rätten till sjukersättning förlängas så att alla har möjlighet att skjuta
upp uttaget av allmän pension.
att Socialdemokraterna verkar för att målstyrningen av Försäkringskassan förändras så att fler garanteras
trygghet när de är så sjuka att de inte kan jobba.
att Socialdemokraterna verkar för att karensen i sjukförsäkringen måste avskaffas och att sjukpenningen
ska vara 80 procent under hela sjukperioden.
att Socialdemokraterna, utöver ovanstående att-satser, verkar för att utredningarnas förslag blir verklighet.
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Styrelsen S-kvinnor Eslöv, Tina Löfström, Gabrielle Goldhammer, Kerstin Malm, Agneta Nilsson, Amila
Pasic, Bodil Löfström, Eva Bengtsson, Anna Biegus Nilsson
Eslövs Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Jan-Åke Larsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 77
Utredning avseende införande av minimiinkomst
Det är hög tid att en utredning tillsätts avseende införande av garanterad minimiinkomst (även kallat
basinkomst). Det svenska välfärdssystemet har avsevärda brister som blivit än mer blottlagda i samband
med Covid-19. I massmedia har vi kunnat läsa om hur flera grupper fallit utanför det svenska så kallade
skyddsnätet. I rapporteringen har synts arbetstagare såväl som företagare som nästan från en dag till annan
gått från en trygg inkomst till ingen inkomst. Det har bl.a. rapporterats om rekordlånga köer till A-kassan,
med personliga tragedier som följd. Internationellt har Sverige kommit i särskilt fokus för hur vi inte
lyckades skydda våra äldre mot Covid-19. Det har blottlagt något som egentligen varit känt sedan länge,
nämligen att vi har en stor andel personer som har ytterst kortvariga visstidsanställningar (i dagligt tal
”timanställda”) som inte har kunnat tacka nej till arbete, även om de varit sjuka – de täcks helt enkelt inte
upp tillräckligt av vårt nuvarande ”skyddsnät”.
Pandemin har gjort det omöjligt att blunda för de brister som länge funnits i det nuvarande svenska
systemet. Utöver att det nuvarande systemet har avsevärda brister förändras samhället i hög takt och
präglas av flera utmaningar såsom en ökad globalisering och robotisering. Ett införande av minimiinkomst
kan vara en möjlighet att möta de utmaningar och samhällsförändringar som Sverige står inför och leda till
betydande positiva effekter såväl ekonomiskt som socialt.
Europaparlamentet har sedan flera år tillbaka uppmanat alla medlemsstater att införa adekvata system för
minimiinkomst (notera att minimiinkomst inte är samma sak som minimilön). I Sverige har ekonomiska
såväl som juridiska experter förespråkat att det bör tillsättas en utredning om införande av minimiinkomst
i Sverige.

Med hänsyn till den utveckling som sker nationellt och globalt bör Socialdemokraterna arbeta för att det
tillsätts en utredning avseende införande av minimiinkomst i Sverige.

Europaparlamentets uppmaning om införande av minimiinkomst
I flera länder såväl inom som utom Europa har frågan om en minimiinkomst börjat utredas. Frågan om
möjligheterna med minimiinkomst är högst aktuell även på EU-nivå. Redan år 2010 uppmärksammade
Europaparlamentet behovet av och möjligheterna med minimiinkomst i “Europaparlamentets resolution
av den 20 oktober 2010 om vikten av ett system med minimiinkomst för att bekämpa fattigdom och
främja ett samhälle som är öppet för alla i Europa”.
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I ” Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2017 om minimiinkomstpolitik som ett sätt att
bekämpa fattigdom (2016/2270(INI)” uppmanar Europaparlamentet alla medlemsstater att införa
adekvata system för minimiinkomst. Se:
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0403_SV.html

Brister i det svenska välfärdssystemet och behovet av en minimiinkomst
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 och 17
globala mål för en hållbar utveckling. Det första målet är att avskaffa fattigdom i alla dess former och
överallt. Trots vårt sociala skyddsnät kan Sverige inte sägas leva upp till detta mål.

Idag utgörs Sveriges sociala skyddsnät av olika behovsanpassade bidrag som t ex arbetslöshetsstöd,
försörjningsstöd, studiebidrag och bostadsbidrag. Ramarna för bidragstagarna kan vara stigmatiserande
och det finns risk för att bidragstagare hamnar i utanförskap. Det finns dessutom personer som faller helt
utanför skyddsnätet och då drabbas väldigt hårt. En ekonomisk och social bortkoppling från samhället
kan innebära förödande konsekvenser för den enskilde och i förlängningen även få negativa konsekvenser
för samhället. Nuvarande bidragssystem har flera brister och kan antas lämpa sig än sämre för vårt
framtida samhälle. Vidare kräver alla våra behovsanpassade bidrag stora ekonomiska och administrativa
resurser. En minimiinkomst skulle vara betydligt bättre för fattigdomsbekämpning.
Bristerna i dagens försörjningsstöd har bl.a. uppmärksammats av f.d. justitiekansler, Justitieråd i Högsta
domstolen Göran Lambertz som i uppsatsen ”Fattigdom och juridik” kommit fram till slutsatsen att en
ordning om basinkomst bör utredas. Göran Lambertz tar upp många viktiga frågor om bl.a. samhällets
skydd för ekonomiskt utsatta personer och problem med vårt nuvarande system. Han presenterar även ett
förslag hur en lag om basinkomst skulle kunna utformas.
Den aktuella uppsatsen finns i Vänbok till Sverker Scheutz, Om rätt och att undervisa rätt, (red. H,
Eklund m.fl.), Uppsala 2020, s. 403 ff.
Se: http://goranlambertz.se/wp-content/uploads/Fattigdom-och-juridik-200602.pdf
I uppsatsen konstaterar Lambertz att vårt nuvarande system:
”... är förenat med så omfattande kontroller att det uppfattas som fientligt och orimligt. Det förstärker den
skam och hopplöshetskänsla som fattiga människor ofta upplever.” (a.a, s. 423 st 3).
Han framhåller också Att
”Skulle man kunna införa ett system med basinkomst, där den fattige får ett grundbelopp varje månad
utan krav på motprestation och i princip utan kontroller? Då skulle personer med mycket dålig ekonomi få
en säker inkomst och kanske kunna känna en frihet och värdighet som ofta är svår att uppleva för den
som uppbär försörjningsstöd och är föremål för omfattande granskning. Ett system med basinkomst
skulle kanske också kunna tillgodose de krav som många anser att teknikutvecklingen ställer på en framtid
där många jobb kommer att försvinna och ersättas av tekniska lösningar.” (a.a, s. 423 st 4).
Samhället förändras i hög takt och präglas av flera utmaningar såsom en ökad globalisering och
robotisering och pandemier. Ett införande av minimiinkomst kan vara en möjlighet att möta de
utmaningar och samhällsförändringar som Sverige står inför och leda till betydande positiva effekter såväl
ekonomiskt som socialt. Det krävs en grundlig utredning om hur minimiinkomst på bästa sätt skulle
kunna genomföras och finansieras samt vilka konsekvenser en minimiinkomst kan medföra för den
enskilde individen och inom olika samhällsområden.
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Med hänsyn till vad som ovan anförts och den snabba samhällsutvecklingen bör en utredning tillsättas
avseende införande av garanterad minimiinkomst.

att den socialdemokratiska riksdagsgruppen arbetar fram förslag till att en utredning tillsätts avseende
införande av garanterad minimiinkomst,
att skånekongressen ställer sig positiv till att den socialdemokratiska riksdagsgruppen arbetar fram förslag
till att en utredning tillsätts avseende införande av garanterad minimiinkomst,
att distriktskongressen bifaller motionen,
att motionen skickas till den skånska riksdagsgruppen,
att Hörby arbetarekommun antar motionen som sin egen.

Jan Axelsson
Hörby
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Ordförande Renaldo Tirone
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 78
Stärkta metoder för socialstyrelsen
Polisen Lazar i Botkyrka lämnade konkreta förslag som vi kan arbeta med ett av dessa förslag var att
socialstyrelsen ska påskynda sina utredningar när det kommer till barnen säkerhet och förhindra att barn
samt unga hamnar i kriminella gäng miljöer. Det som socialstyrelsen måste göra är att agera som
föräldrastöd och med fler verktyg som att ett av socialstyrelsens uppdrag Särskilda Insatsgrupper även
kallat SIG. Idag bygger uppdraget på att ge stöd för familjer där barn som far illa eller riskerar hamna i
farliga miljöer får hjälp av specialuppdraget SIG är idag frivilligt för familjen men detta måste göras om till
obligatoriskt samtidigt som utredningen om de drabbade måste bli snabbare utrett och en öppen
utredning för polisen och skolan. Det vill säga att all information mellan aktörerna måste förmedlas. Detta
skulle inte enbart hjälpa barn och unga från farliga gäng miljön och familjen situationen som kan påverka
barnet eller ungdomens framtid. Detta är satsningar som idag behövs för att bekämpa nyrekryteringen av
gängkriminella och förhindra att barn samt unga riskerar att hamnar i beroende eller i tyngre brottslighet.
Detta skulle stärka Socialdemokraternas syn på kriminalitet och utsattheten för barn eller ungdomar.
Att Socialdemokraterna verkar för att Martin Lazars förslag blir verklighet
Att Socialdemokraterna verkar för att socialstyrelsens verktyg vid namnet SIG ska bli obligatoriskt för
familjer
Att Socialdemokraterna verkar för att socialstyrelsen om familjens information ska kunna fördelas enklare
till polisen och skolan
Att Socialdemokraterna verkar för att detta sker skyndsamt
Att Socialdemokraterna verkar för att skicka vidare motionen till kongressen 2021
Att Socialdemokraterna bifaller motionen i dess helhet
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Ted Sylwan Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 79
Sjukt låg ersättning vid Sjukersättning
Gruppen ”sjukpensionärer” är en ännu mer eftersatt grupp än ålderspensionärerna. Det handlar om
sjukersättningen som har ersatt den tidigare benämningen sjukpension och som man kan beviljas av
Försäkringskassan om man bedöms vara utan arbetsförmåga inom all överskådlig framtid (inte mer kan
arbeta) på grund av sjukdom eller skada. Man kan få olika procent iersättning utifrån bortfallet av
arbetsförmåga och sjukersättningen betalas ut till de som är i åldern 30-64 år. För de yngre är
benämningen aktivitetsersättning.
Det faktiska belopp man får ut i ersättning beräknas bakåt i tiden utifrån vad man tjänat (då) och beror på
ens ålder. Utifrån den inkomst som räknas ut får man 64,7 %. Detta betyder i praktiken att om man varit
sjukskriven ett antal år innan man beviljats sjukersättning så blir den inkomst man fortlöpande ska leva på,
kanske under resten av livet, mycket låg och blir inte en inkomstbortfallsförsäkring värd namnet.
Under senare år har sjukersättningen minskat beroende på att prisutvecklingen (inflationen) har varit
negativ. Om man inte har haft en inkomstrelaterad ersättning eller en mycket låg sådan, erhåller man
garantiersättning, för närvarande 9 972 kr/månaden före skatt (30 år och äldre).
Vi tycker att när man har blivit långtidssjuk och inte kan arbeta mer, så bör man ha en skälig levnadsnivå
och en rimlig inkomst till sin försörjning. Att vara långtidssjuk innebär ofta högre kostnader i form av
medicin, hemhjälp, resor till sjukvården osv, förutom de problem och det lidande som sjukdomen eller
skadan i sig innebär. Att vara sjuk och fattig försämrar hälsan och levnadsvillkoren avsevärt.
I mars 2020 tillsatte regeringen en utredning där utredaren bl a ska se över kraven för att beviljas
sjukersättning. Vi vill att Socialdemokraterna ändrar i villkoren för de med sjukersättning så att deras
levnadsvillkor förbättras, antingen på så sätt att procentsatsen 64,7 höjs och att garantibeloppet 9972
kr/månaden blir högre, eller på annat lämpligt sätt (t ex genom skattelättnad för denna grupp som idag
betalar absolut högst skatt relaterat till inkomst!!). En feministisk regering bör ta ett särskilt ansvar för en
förbättring av villkoren för de med sjukersättning, då det ofta är kvinnor som drabbas av försämrade
villkor vid långvarig sjukdom. Ofta kvinnor som arbetat med tuffa arbetsförhållanden och låg inkomst.
Att partiet omgående ska förbättra de ekonomiska villkoren för personer med sjukersättning.

Jan Lindelöf och Birgitta Larsson Lindelöf
Kristianstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen
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23 Omsorg/Folkhälsa
MOTION NR 65
Agenda 2030 – paraply för jämlik hälsa
Hälsa är ett tydligt uttryck för en framgångsrik politik. Enligt WHO definieras hälsa som ”ett tillstånd av
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”, d.v.s. alla politiska områden berörs. Ett antal
utredningar på kommunal, regional och nationell nivå, bland annat Malmökommissionen, har visat att
växande klassklyftor ökar ojämlikheten i hälsa. Samhällelig delaktighet är en av de viktigaste
hälsofrämjande faktorerna. En del av de traditionella socialt sammanhållande strukturerna är idag
försvagade. De kortsiktiga och populistiska utspelen kring dagsproblemen förhindrar långsiktiga lösningar.
Det framgångsrika samhällsbygget vilar på att våga vara långsiktig. Inom hälsoområdet brukar detta
benämnas befolkningsinriktat förebyggande arbete. Detta måste innefatta alla olika samhällsområden
såsom arbete och boende, skola, social, polis och hälso- och sjukvård. Helt centralt är att det civila
samhället med föreningar och folkrörelser är delaktiga.
Då FN:s alla medlemsländer fattade beslut om Agenda 2030 var det med den insikten att vi människor
bara har en planet att leva på och det är denna vi gemensamt måste skydda och tillsammans fredligt lösa
de svåra utmaningar som vi står inför varav ojämlikhet i hälsa och levnadsvillkor både internationellt och
inom olika stater är dysfunktionellt för en hållbar värld.
Förra årets distriktskongress gav distriktsstyrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för kunskap och
erfarenhetsutbyte kring Agenda 2030. Vi Vill med denna motion uppmärksamma möjligheten att använda
det som samling kring folkhälsoinsatser i lokalsamhällen. De globala målen innehåller mycket och är
imponerande. Det är utan undantag mål som socialdemokratin inte har någon svårighet att ställa sig
bakom. Detsamma gäller för väldigt många föreningar, organisationer, partier, nätverk och radikala,
progressiva rörelser.
Agenda 2030 är som ett stort paraply att samlas under. Oavsett om vi är starkt engagerade i klimat- och
miljöfrågor, hälsa, jämlikhet och jämställdhet, fattigdomsbekämpning, demokrati och delaktighet, fred och
mänsklig samexistens så finns det något att knyta upp sitt engagemang kring. Som politisk kraft måste vi
börja forma nya arenor för människor att bli delaktiga i samhällsbygget. Det är här arbetarrörelsen med
parti, fackföreningsrörelse, andra folkrörelser och studieförbund skulle kunna ta initiativ till samarbeten
som startar på lokal nivå.
Socialdemokraterna bör verka för ett stöd i kommuner och region till ett långsiktigt lokalt
förändringararbete. Agenda 2030 kan vara det paraply som vi samlas under och driver på för en politisk
diskussion byggd på respekt för att olika människor kan göra olika prioriteringar för sitt engagemang. Den
kan förhoppningsvis bidra till en långsiktigt fruktbar politisk diskussion för förnyelse av
samhällsinstitutioner och en pånyttfödelse av folkrörelsearbetet.
Vi yrkar:
Att distriktsstyrelsen får i uppdrag
Att tillsammans med arbetarekommuner, fackliga organisationer, ABF och andra folkrörelseorganisationer
inventera lokala folkhälsoinriktat arbete och initiera samverkan kring Agenda 2030 i form av föreningsoch kommunsamverkan.
Att samla och sprida erfarenheter mellan arbetarekommuner i dessa frågor
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Lena Trell, Stig Larsson, Sten Svensson Antagen av: Möllevångens S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 66
Apoteken ska leva upp till namnet!
Apotekens hyllor är fulla med hygienprodukter, skönhetsprodukter, naturläkemedel, godis och enklare
läkemedel mot värk, allergi med mera. Det är kanske bra att kunna köpa mascara på apoteket men fram
för allt vill man ha tillgång till livsviktig medicin.
Om jag förstått det hela rätt så kan man inte ta tillbaka apoteken i det allmännas händer men man borde
kunna ställa krav till dem som vill driva apotek.
Jag yrkar:
Att man i kommande krav för ackreditering ska ha med att huvudsyftet ska vara medicin och även icke
vanlig medicin ska kunna tillhandahållas inom rimlig tid.

Gunilla Svensson
Klippan
Motionen insänd som Egen
Johan Petersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 67
Återförstatliga apoteken
Det svenska välfärdssystemet bygger på att alla ska kunna ha en gemensam sjukvård, äldreomsorg och
skola osv som vi kan lita på. En värdegrund som vilar på att när du är som svagast är samhället som
starkast. Alla ska kunna ta del av vårt välfärdssystem. Därför har vi en skattefinansierad välfärd som ska
komma alla till del.
Tyvärr fungerar det inte riktigt så idag. En av välfärdens verksamheter är apoteken. Under de borgerliga
åren så privatiserade den dåvarande regeringen med Anders Borg i spetsen apoteken för att göra det ännu
mer lönsamt för storföretagen att tjäna pengar. För de rika ska bli ännu rikare med borgerlig politik. Det är
just därför att vi socialdemokrater ser till människans bästa genom att minska klassklyftorna. Vi ska
återigen visa att det är det gemensamma som är starkast och att vi bygger samhället tillsammans.
”Apoteken” idag är inga apotek utan mer som butiker fyllda av kapitalismens varor såsom godis och glass.
Detta samtidigt som de saknar livsviktiga läkemedel som sjuka har fått utskrivna av läkare. De annonserar
i tv och radio att du kan köpa varor på nätet som i vilken butik som helst. Jag anser inte att våra apotek
ska vara en lekstuga.
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Tanken med apoteket är ju att alla, oavsett var i landet man bor, ska ha tillgång medicin. Med
högkostnadsskyddet subventionerar staten så att läkemedlen blir tillgängliga för dem som har behov av
dem.
Låt oss äga våra apotek gemensamt. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas
Därför föreslår vi
Att Socialdemokraterna i Skåne aktivt verkar för att återförstatliga apoteken.
Att Socialdemokraterna i Skåne skickar motionen till den skånska riksdagsgruppen för att aktivt driva
frågan.
Att Socialdemokraterna i Skåne bifaller motionen i sin helhet

Tony Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 68
Återförstatliga Apoteken
Sedan en tid har vårt apoteksmonopol avvecklats och verksamheten överlåtits åt den så kallade fria
marknaden.
Den fria marknadens främsta syfte är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det har medfört att våra
apotek numer tillhandahåller ett sortiment som är förhållandevis billigt i inköp och som har en kort
lagergenomströmningstid, d.v.s. säljs ganska så omgående efter erhållen leverans.
Mediciner och annat som är receptbelagt är man däremot mindre road av att lagerhålla då
lagergenomströmningstiden för dessa produkter är betydligt längre och medför en kostnad för företaget.
Som konsekvens har vi nu apotek som är duktiga på att sälja t.ex. smink, men där det allt för ofta inträffar
att efterfrågad receptbelagd produkt inte finns i lager.
Detta innebär en stor personlig hälsorisk då många människor är beroende av medicinering, men också en
nationell säkerhetsrisk då diverse mediciner kan komma att behövas vid olika former av krislägen.
Jag yrkar:
att SAP verkar för att apoteken förstatligas.
att SAP verkar för att det återupprättade apoteksmonopolet säkerställer att såväl mediciner för personligt
bruk som mediciner ur ett samhälleligt säkerhetsperspektiv lagerförs i tillräcklig omfattning.
att SAP Sydost ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
att skicka vidare motionen till Eslövs arbetarekommun.
att Eslövs arbetarekommun ställer sig bakom motionen och skickar den vidare till distriktskongressen som
sin egen.
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Jan-Åke Larsson
Eslöv
Motionen insänd som Egen
Mats Löfström
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 69
Återinför apoteken till den offentliga sektorn
Man har nåtts av beskedet att det saknas livsnödvändiga mediciner på apoteken och kunderna blir
informerade om att tar flera dagar innan de får sin medicin .
Detta är vad vi förutspådde och sedan konstaterade när man började privatisera apoteken.
Den kristdemokratiske socialministern Göran Hägglund drev igenom privatiseringen av apoteksväsendet
och vi kan se resultatet.
Kraftig minskning av apoteken i glesbygd, överetablering i storstäderna.
Medan medicinerna fattas så är där i stället ett stort utbud av kosmetika och det privata Apotekstjänst som
i marknadskarusellen vann uppdraget som leverantör av sjukhusmateriel har nu bidragit till fullständigt
kaos, brist på allt och inställda operationer.
Därför yrkar vi:
att man återinför apoteken till den offentliga sektorn igen, så att drabbade personer skall kunna gå till
apoteken och vara förvissade om att deras mediciner finns på plats när de behöver dem!

Jörn Jönsson
Landskrona
Motionen insänd som Egen
Jenny Tillander
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 70
Gör trygghetsarbetet mer proaktivt
Trygghetsfrågorna är aktuella och det finns en stor uppmärksamhet på våldsbrott, särskilt skjutningar och
sprängningar. Men vi vet att många av dessa brott begås på grund av narkotikahandeln och flera gånger
har det påpekats att det är de välbärgades drogmissbruk som finansierar gängkrigen. I Expressen kunde
man läsa om "hur Malmös överklass i praktiken finansierar gängkrigen genom sina narkotikaköp.
Polismästare Stefan Sintéus konstaterade Att ”Så länge det finns kunder kommer den här kriminaliteten
att finnas kvar”.
Samtidigt som vi fokuserar på skjutningarna är det drogmissbruket som skördar flest liv. Medan antal
dödskjutningar minskar så ökar narkotikadödligheten i Sverige. I dag är narkotikadödligheten en av de
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högsta i Europa. Folkhälsomyndigheten informerar att "narkotikarelaterade dödsfall ökade under 2017.
Totalt skedde 626 dödsfall jämfört med 590 dödsfall 2016”.
På kommunernas hemsidor kan man läsa en hel del om trygghetsarbetet och om insatser som ska hjälpa
barn och unga som redan fått problem med narkotika. Men vi menar att man borde ha en särskild
informativ insats i grund- och gymnasieskolor i hälsofrämjande och förebyggande syfte. Förhoppningsvis
ökar det medvetenheten och fångar upp unga i riskzonen.
Vi yrkar:
Att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till distriktskongressen i Skåne
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för ett proaktivt, förebyggande och hälsofrämjande arbete mot
narkotikamissbruk
Att Socialdemokraterna i Skåne samverkar med kommunerna för att informera om narkotikamissbruk i
grund- och gymnasieskolor

Amani Loubani Antagen av: Holma-Fosiedals S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 71
Avseende att stärka samarbetet mellan kommunerna och Region Skåne
avseende psykosociala ärenden rörande barn och unga
Bakgrund: Sedan 1 januari 2009 finns en gemensam bestämmelse i Hälso- och sjukvårdslagen § 3 f och
Socialtjänstlagen kap 2 § 7 om upprättande av individuella planer, så kallad Samordnad individuell plan
(SIP) i samarbete mellan kommun och landsting. När den enskilde har behov av insatser både från hälsooch sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell
plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde
ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen
ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde.
Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte
motsätter sig det.
Motiv: Förskola och skola har inte enligt lag skyldighet att kalla till SIP. Däremot har de
samverkansskyldighet utifrån annan lagstiftning. Elevhälsan inom kommunen, som arbetar enligt HSL, har
vare sig skyldighet eller rättighet att kalla till SIP, då lagregleringen om SIP gäller de som arbetar enligt
HSL inom landstinget. Däremot finns inget i lagstiftningen som hindrar att förskola och skola är delaktiga.
Hur förskolan och skolan kan vara delaktiga varierar från kommun till kommun och brukar regleras i
regionala/lokala överenskommelserna om SIP och samverkan. I kommuner, där det är reglerat, kan
förskola och skola kalla till SIP när de bedömer att insatser behöver samordnas.
Familjer som är utsatta för en komplex problematik, är i stort behov av myndigheter som kan samarbeta.
Barn och föräldrar slits och frustreras när samarbetet brister.
Skolledning och elevvårdspersonal försvåras i sitt arbete genom att de inte har samma rättighet att kalla till
SIP-möten som Socialtjänsten och landstingen. Goda kontakter med sjukvård, BUP (Barn- och
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ungdomspsykiatrin), kommunens socialtjänst och skola är avgörande för kvaliteten i det gemensamma
samlade arbetet kring barn och ungdomar. Skolan saknar ofta återkoppling av ärenden från dessa parter,
vilket försvårar ett kvalificerat elevvårdsarbete i skolan.
Barn och ungas behov av stöd och hjälp, ska respekteras och får inte falla mellan stolarna, för att skolan
inte får kalla andra myndigheter till samverkan.
Arbetarkommunen i Ystad föreslår socialdemokratiska Skånedistriktets kongress att verka för:
Att region Skåne tar initiativ till att i regionala/lokala överenskommelserna om SIP reglera sådan
samverkan att skolan blir likvärdig part med samma initiativrätt och skyldighet som åläggs socialtjänst och
region.
Att metoder för återkoppling utarbetas mellan involverade myndigheter, så en helhetssyn underlättas i det
samlade arbetet.
Att bifalla motionen i sin helhet och skicka den vidare till den socialdemokratiska gruppen i Region Skåne

Kurt Westlund
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 72
Informationskampanj för att bryta nöjesanvändning av droger
En i Sverige ny typ av kriminalitet har under de senaste 10-15 åren seglat upp där samhället och
myndigheterna i många fall har stått handfallna vilket gjort att den politiska debatten kring dessa frågor har
hårdnat. Åtgärder av den S-ledda regeringen kring förbättrad lagstiftning, ett ökat fokus från polisen kring
denna typ av brottslighet samt ökat samarbete mellan flera myndigheter har nu synbarligen börjat hejda
denna ökade trend. Kärnan i denna typ av kriminalitet samt drivkrafterna är starkt kopplat till status men
också att förmågan att tjäna pengar på kriminalitet kopplat till knark är relativt hög.
Parallellt med detta har acceptansen att använda droger för nöjes skull brett ut sig både bland ungdomar
och vuxna. Bilden som för 20-30 år sen var avhållsam kring att man genom att välja knark som ett sätt att
ha roligt därmed hade stor risk att fastna i ett djupt drogmissbruk med social utslagning som följd.
Genom sociala mediers utbredning som en källa för många att inhämta information om droger i takt med
att droganvändningen har spritt sig ut till väldigt många brukare innebär det både att bilden av att hamna i
djupt drogmissbruk inte är giltig eller avskräckande men också att antalet brukare som använder droger för
nöjes skull dramatiskt ökat.
Vilket då också innebär att marknaden för drogförsäljningen är avgörande för gängen.
Vi kan genomföra sociala och rättsliga insatser mot dem som är med i gängbrottslighet men det krävs att
köparna dvs nöjesanvändarna inser vilken roll man spelar i dessa sammanhang. Omfattande
attitydförändringar kan med rätt verktyg och ansats ända beteenden.
Såväl den historiska ”Spola kröken”-kampanjen men också tex ungas engagemang för klimatet kan
indikera om att beteendeförändringar genom information ger resultat.
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Viktigt också att Polis och sakkunniga inom området får resurser och tillgång för att bl.a. besöka skolor
och andra platser där ungdomar befinner sig för att ge informationen.
Jag yrkar:
Att distriktet i Skåne ger direktiv till riksdagsgruppen att aktivt och långsiktigt driva frågan om information
och attitydförändring kopplat till nöjesbruk av droger

Sebastian Merlöv
Lomma
Motionen insänd som Egen
Sebastian Merlöv
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 73
Inför åldersgräns på energidryck
Försäljningen av energidrycker ökade med två miljoner liter mellan 2016 och 2017. Barn och unga
överkonsumerar energidrycker och den rekommenderade åldersgränsen på 15 år följs inte.
Det leder bland annat till koncentrationssvårigheter och andra symptom. Svenska Dagbladet skrev i mars
2019 att "Från läkarhåll har det höjts röster om införande av en åldersgräns. Både 15 år och 18 år har
nämnts. Peter Munkhammar, barnhjärtläkare i Lund har uppgett att han i genomsnitt träffar cirka två
patienter i månaden med symtom som kan härledas till intag av energidrycker.”
Regeringen har redan noterat behovet av att begränsa tillgången till barn och unga, men utredningen som
gjordes gav inte önskade rekommendationer. Förslaget att minska koffeinet i energidrycker är framförallt
svårt att verkställa pga den gemensamma marknaden i EU där dryckerna säljs idag med högre
koffeinhalter. Att få anpassade koffeinhalter just för den svenska marknaden är kanske inte så troligt.
Faktum att vi behöver begränsa intaget för barn och unga kvarstår. Därför menar vi att införandet av en
åldersgräns skulle skydda barn från symptom som uppstår i samband med överkonsumtion. Man kan
förstärka dagens rekommendation om åldersgräns på 15 år så den blir lag istället.
Vi yrkar:
Att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till distriktskongressen.
Att Socialdemokraterna ser till att åldersgräns för intag av energidryck införs.

Amani Loubani, Lina Alhajj Antagen av: Holma-Fosiedals S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 74
Jämställt liv
I slutet av 2019 kom en prejudicerande dom, 1959-19, från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD),
gällande de grundläggande behoven i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Domen prövar om sminkning kan räknas in som hygien och HFD slår fast att detta inte kan ingå under
begreppet hygien. I domen skriver man bland annat:
”Den normalspråkliga innebörden av begreppet hygien är att det avser åtgärder för avlägsnande av smuts
och ohälsosamma ämnen från människans omgivning eller från människan själv (se t.ex. Svensk ordbok
utgiven av Svenska Akademien)”.
Vidare skriver man i domen att det inte finns något i förarbetena som talar för att man avsett något annat
än att hålla människokroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen. Man menar därför:
”Tvärtom talar vissa formuleringar i förarbetena för att det är just denna normalspråkliga innebörd av
uttrycket som har avsetts /.../ Att inte kunna sminka sig kan inte sägas innebära att man inte klarar eller
kan sköta sin hygien”.
Domen från HFD innebär nu att det kan börja ifrågasättas vad som ska räknas som grundläggande behov.
Ska personer som ingår i personkretsen LSS ha rätt till hjälp att borsta håret, raka sig eller bli insmord efter
att de duschat?
Enligt LSS ska hjälpbehovet beräknas efter grundläggande behov, kommer man upp till 6-7 timmar har
man rätt till personligassistans. Kommer man över tidsgränsen har man sedan rätt till ytterligare insatser.
Insatserna ska ges så att individen får en skälig levnadsnivå.
För de allra flesta människor är hårborstning, sminkning, rakning och insmörjning en grundläggande del
av livet för att uppnå en skälig levnadsnivå. Vem vill lämna sitt hem utan att borsta håret? Gå omkring
med en stor skäggväxt mot sin vilja?
För oss som socialdemokrater kan det aldrig ha varit meningen att Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade ska göra en sådan åtskillnad för människor i Sverige. Domen i HFD gör det tydligt att
de svagaste i samhället, de som inte kan leva sitt liv självständigt, inte har rätt till en sådan levnadsnivå som
andra.
Vi yrkar därför
att Socialdemokraterna verkar för en ändring av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade så
att sminkning, rakning, hårborstning och insmörjning räknas som ett grundläggande behov.
att motionen sänds till den skånska riksdagsgruppen.
att Tomelilla Arbetarekommun antar motionen som sin egen.

Inger Åbonde
Tomelilla
Motionen insänd som Egen
Axel Olsson
Ordförande i arbetarekommunen

112

MOTION NR 75
Långsiktig narkotikaklassning av alkoholhaltiga berusningsmedel
Bruk av alkoholhaltiga drycker ställer till med mycket elände i samhället, hit hör exempelvis
alkoholrelaterade sjukdomar, psykiskt lidande, barn som far illa, trafikolyckor och kriminalitet.
De flesta seriösa bedömare är rörande överens om att om vi hade haft ett läge där alkohol tidigare aldrig
använts som dryck, men att det nyligen hade dykt upp alkoholhaltiga drycker som börjat nyttjas i
marginaliserade grupper där personer med social problematik hade börjat vingla omkring berusade och
göra olämpliga saker samtidigt som deras egna hälsa försämras, så hade detta med mycket stor sannolikhet
renderat i skyndsamma politiska beslut om kriminalisering, likt vad som för övrigt, i dagens verklighet,
brukar ske med de ”nya nätdroger” som nuförtiden narkotikaklassas och därmed kriminaliseras på
löpande band.
Men för att återgå till dagens verklighet, så är det tyvärr inte politiskt möjligt att genomföra en skyndsam
kriminalisering av alkoholdrycker under exempelvis innevarande mandatperiod. Orsakerna härtill är bland
annat att alkoholkonsumtion (i vart fall i rimliga mängder), är djupt förankrat i vår kultur och vi har en väl
inarbetad tradition där alkoholdrycker konsumeras av socialt etablerade vanliga normala människor som
trivs med detta.
Av dessa skäl så skulle ett politiskt parti som genomdriver en skyndsam kriminalisering av innehav,
förtäring och uppträdande under påverkan av alkoholdrycker, sannolikt komma att röstas bort i nästa val.
Av inte minst dessa skäl så begränsar sig samhällets bekämpande av alkoholens skadeverkningar, i många
fall, till att man ingriper först när problemen hunnit gå väldigt långt.
En tråkig effekt av ovanstående, är att omfattande problem med alkoholmissbruk, förekommer idag,
liksom att det förekom för 500 år sedan, liksom att det sannolikt fortfarande kommer att förekomma,
även om 500 år och så vidare…
Sammanfattningsvis så vill det alltså till att finna en långsiktig lösning som förenar ett eliminerande av
alkoholens skadeverkningar på mycket lång sikt, med att samtidigt kunna genomföras, utan att hota
möjligheten för normala människor att kunna fortsätta konsumera alkoholdrycker med nästan exakt
samma alkoholhalter som man haft för vana att konsumera under hela sitt vuxna liv.
Jag yrkar:
Att Åstorps arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Skånes partidistrikt.
Att Skånes partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen.
Att motionen sänds till den socialdemokratiska europaparlamentsgruppen.
Att drycker med alkoholhalt överstigande 60 % narkotikaklassas fr.o.m. år 2025.
Att tillåten alkoholkoncentration i drycker sänks med en promille årligen, med början fr.o.m. år 2026.
Att lagstiftningen inom ovanstående område, ses över i motionens anda.

Torkel Höglund
Åstorp
Motionen insänd som Enskild
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Bitten Mårtensson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 76
Minska den psykiska ohälsan
Dagens tjänstemän verkar i ett ständigt föränderligt arbetsliv. Kraven på tillgänglighet och flexibilitet stiger
med de digitala och teknologiska framsteg som görs. För den som har datorn som sitt främsta
arbetsredskap går det i princip att jobba dygnet runt oavsett var du befinner dig.
Att arbetsmarknaden blir allt mer gränslös är förstås något som i grunden kan var mycket positivt. De
flesta tjänstemän uppskattar att de tillåts utforma sitt arbetsliv på ett sätt som passar deras intressen och
behov. Förutsättningen för att det ska fungera är en god kommunikation mellan arbetsgivaren och
arbetstagaren där arbetsgivaren tydligt tar sitt ansvar för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Tyvärr är
det inte alla arbetsplatser som säkerställer att medarbetaren inte jobbar på sin fritid, något som alla
arbetsgivare ska göra. Det blir allt vanligare att arbetsgivare slarvar med uppdragsbeskrivningar, och när
tydlighet och ledning uteblir är risken stor för psykisk ohälsa och i värsta fall sjukskrivning.
Idag är psykisk ohälsa, stress och utmattning den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland tjänstemän.
För att motverka dessa negativa konsekvenser av ett allt gränslösare arbetsliv krävs en förstärkning av
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Chefer måste ta arbetsmiljöarbetet på större allvar och aktivt följa
upp hur det står till ute på sina respektive arbetsplatser. För det finns lösningar på den utbredda ohälsan.
Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor och få mer kunskaper kan sjukskrivningar
förhindras.
Även i tjänstemannasektorn är det främst kvinnor som drabbas. Det är allvarligt och så kan det inte
fortsätta. Vilka faktorer som är med och påverkar varför det ser ut så är flera och i samverkan. Hög
arbetsbelastning och otydlig ansvarsfördelning tillsammans med bristande ledarskap är några av dem.
Statistik som Unionen tagit fram visar att under våren 2018 var 80% av de som var sjukskrivna för
stressrelaterade sjukdomar kvinnor, och många gånger rör det sig om yngre kvinnor. Det visar sig också
att män som arbetar i kvinnodominerade yrken som är de yrken som är mest utsatta, drabbas i lika stor
utsträckning av stressrelaterade sjukdomar som sina kvinnliga kollegor.
Ohälsa och stress på arbetsplatsen är den enskilt viktigaste frågan att komma till rätta med för att säkra en
framgångsrik utveckling av arbetsmarknaden. Vittnesmålen över riskerna med vårt 24/7 samhälle är allt
för många för att avfärdas och nu är det hög tid för alla parter att växla upp sitt engagemang för frågan
och sträva mot en salutogen arbetsmarknad.
Verka för att krav ställs på arbetsgivare att jobba systematiskt med att minska risker i arbetet som
genererar psykisk ohälsa.
Särskilt beakta unga kvinnors arbetssituation
Arbetarekommunen Helsingborg antar motionen som sin egen

Åsa Holmqvist, Tjänstemanna S-förening
Helsingborg
Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 77
Stimulera till mer hälsosam kost genom bl a folkbildning
Enl. WHO bör socker som mest ska utgöra 5 procent av vårt dagliga näringsintag. Rekommendationen
innefattar både tillsatt socker och det som finns naturligt i till exempel frukt, honung och juicer.
Anledningen är att sockerätandet bidrar till fetma och dålig tandhälsa, två problem som ökar stort i
världen. 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.
Socker innehåller ett högt antal kalorier, men ger ingen mättnadskänsla, vilket gör att vi äter mer. Flera
länder i Europa, bl a Norge har infört sockerskatt. Några länder har också, liksom flera delstater i USA har
skatt på läskedrycker med socker.
Det är ofta en omfattande reklam för godis, läsk etc. med mycket socker i. Det borde ställas krav på en
innehållsdeklaration med tydlig information om vad en allt för omfattande konsumtion kan leda till. Den
omfattande konsumtionen av läsk etc bidrar också ett stort antal transporter.
Staten bör stimulera till utökad information om kostens betydelse för folkhälsan.
I en tid med begränsade naturresurser, omfattande miljöproblem, klimatnödläge m m så bör man ju också
ställa sig frågan om det ska vara fritt fram att producera vad som helst som företag anser vara lönsamt,
oavsett vilka samhällsproblem som uppstår?
Till 2019 års distriktskongress framfördes i en motion förslaget om att ”Stimulera till en bättre kost genom
att införa ekonomiska styrmedel” bl a var målet att medverka till en minskad sockerkonsumtion per capita
Kongressen avslog den enligt styrelsens utlåtande: ”Styrelsen instämmer i motionärernas fokus på bättre
kostvanor. En förbättrad folkhälsa bör tydligt lyftas som en, med fokus på så väl förebyggande arbete som
sjukvård. Utökade satsningar på folkbildning inom området bör genomföras. Särskilda insatser bör riktas
till barn och unga, samt stöd till föräldrar”
Hittills har vi inte sett några särskilda insatser och stöd för mer hälsosam kost. Det är, såsom kongressen
beslutade förra året, en avgörande samhällsutmaning som det är dags att ta tag i.
Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar att uppdra åt distriktsstyrelsen att
verka för
En utökad folkbildning om kostens betydelse för hälsan samt vad en allt för omfattande konsumtion av
sockerprodukter kan leda till.
att det finns en tydlig innehållsdeklaration vid försäljning av läsk och godis och andra produkter som
innehåller mycket socker.
att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Gunnar Jönsson, Annika Brodin, Kerstin Vikner, Per Olsson, Roger Niklewski
Lund
Motionen insänd som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 78
Unga vårdtagares rätt till daglig utomhusvistelse
Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård i samverkan med socialtjänsten
för ungdomar med allvarliga och omfattande psykosociala problem. Statens vision om institutionen är ’’en
plats för förändring’’.
De ungdomar som har beslutats att få anpassad tvångsvård och sluten ungdomsvård har levt ett icke
fungerande socialt liv associerat med missbruk och kriminalitet, som ofta går hand i hand med en
fallerande skolgång. På SiS hemmen får ungdomarna ta del av vanlig skolverksamhet i samband med
psykiatrisk vård för att i framtiden kunna leva ett socialt fungerande liv utanför institutionens dörrar.
Upprepade larm kring tvångsvården av ungdomarna på SiS-hemmen, där berörda ungdomar talar om hur
deras psykiska hälsa fördärvas av inlåsning på obestämd tid och med minimal vetskap om deras rättigheter
på institutionen.
Då varje institution etablerar sina egna regler om hur livet inne på institutionen ska fungera för
ungdomarna kan detta ge negativa utfall. Det finns ungdomshem som för att exemplifiera rapporterats ha
ett belöningssystem där ungdomarna måste nå en viss nivå för att få lov att gå ut på rastgården. En
ungdom som beslutats få sluten tvångsvård och placerats på SiS-hem, har ofta svårt med anpassningen.
Att omvända hen till att följa regler och bestämmelser går självklart inte på en dag, vilket kan resultera i att
den berörda inte har fått vistas utomhus på flera veckor då de inte nått ’’rätt nivå’’.Att en ungdom som
fastnat i kriminalitet och missbruk ska skapa tro och tillit till en statlig verksamhet som utlovar ’’adekvat
vård i en trygg, varm och kontrollerande miljö’’ är ett svårt uppdrag i sig. Hur kan en inlåst ungdom få
tilltro och förändras när något så basalt som rätten att se dagsljus tas ifrån en?
För de vuxna som dömts för brott och som avtjänar sitt straff på fängelseanstalter finns det i
Fängelselagen författning om rätt till att vistas utomhus. Fängelselagen (SFS 2010:610) 4 kap. 1§ säger att
’’en intagen ska ges möjlighet att vistas utomhus minst en timme varje dag, om det inte finns synnerliga
skäl mot det’’.
Bevisligen kan sägas att ingen människa mår bra av att inte få vara utomhus, detta gör sig tydligt när det
finns en särskild lag för rätt till vistelse utomhus även för intagna på anstalter. Att få vara utomhus bör
alltså betraktas som en mänsklig rättighet. Vi yrkar:
Att systemet ses över så att ungdomar som vistas på SiS-hem inte förvägras rätten till att vistas utomhus.

Nathalie Eriksson, Adolfsbergs S-förening
Helsingborg
Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 79
Varning för spelreklam
Allmänheten översköljs dagligen och stundligen av aggressiv reklam från olika spelbolag, som utlovar
bonusar och snabba utbetalningar av skattefria vinster.
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Det görs reklam i TV, radio och olika media för enorma summor och i dessa reklaminslag figurerar olika
halvkändisar som ogenerat tjänar pengar på denna beroendeframkallande verksamhet.
En verksamhet som leder till att allt fler hamnar i spelberoende, som på sikt leder till personlig ekonomisk
katastrof och i värsta fall till brottslighet för att finansiera spelberoendet.
Medan spelbolag och dessa halvkändisar skor sig på att allt fler hamnar i spelberoende så får
skattebetalarna stå för rehabiliteringskostnaderna för dem som hamnat i spelberoende.
Jag yrkar:
Att Socialdemokraterna i Sverige verkar för en lagstiftning som tvingar spelbolagen att tydligt markerar
riskerna med spelandet på samma sätt som tobaksreklamen varnar för rökningens skadeverkningar.
AttMan utreder på vilket sätt spelbolagen kan fås att stå för rehabiliteringskostnaderna för dem som
hamnat i spelberoende.

Reino Persson
Åstorp
Motionen insänd som Egen
Bitten Mårtensson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 32
Inför punktskatt på sockrade drycker i Sverige
Socker som tillsats i livsmedel utpekas ofta som en bidragande orsak till att övervikt, fetma och diabetes
globalt sett ökar. Ett exempel på möjliga åtgärder är beskattning av sockrade drycker som en punktskatt. I
Sverige har vi punktskatter på tobak och alkohol som ett sätt att hålla nere konsumtionen.
En stor källa till övervikt och diabetes är den stora konsumtionen av sockrade läskedrycker, särskilt när det
gäller unga människor. Erfarenheterna från många länder är att information om kost och motion inte är
tillräckligt för att bryta utvecklingen. Mycket talar för att ekonomiska styrmedel, det vill säga prishöjningar,
är nödvändiga. Skatt på sockrade läskedrycker har införts i flera länder och platser. Till exempel i Mexiko
och Frankrike och staden Berkeley i Kalifornien, USA.
FN:s världshälsoorganisation WHO, rekommenderar skatt på sockrade drycker som en av flera åtgärder,
för att få bukt med den globala epidemin av fetma hos barn som utvecklats under de senaste 20 åren.
Utöver de internationella erfarenheterna talar dessa svenska erfarenheter av skatter på tobak och alkohol
för att en punktskatt på sockrade läskedrycker skulle vara ett effektivt sätt att minska konsumtionen.
Med anledning av ovanstående föreslår jag:
Att Socialdemokraternas riksdagsledarmöter i Skåne verkar för att införa en punktskatt på sötade drycker.

Sofia Stihl
Hässleholm
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
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Ordförande Thomas Lindell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 33
Utred införandet av en sockerskatt
Den ökade konsumtionen av socker har gett resultatet av att mer än varannan invånare i vårt land lider av
övervikt eller fetma. Det är vetenskapligt bevisat att orsaken är att vi i större utsträckning får i oss varor
som innehåller tillsatt socker. Ett högre pris på produkter som innehåller tillsatt socker skulle få till effekt
att dessa varor skulle konsumeras mindre och bidra till ökad folkhälsa och därigenom minska
följdsjukdomar som är relaterade och trycket på sjukvården som idag är hårt belastad.
Dagens matförsörjningssystem är ur spel där miljarder av EU-stöd går till att subventionera
sockerproduktion som skapar en obalans på marknad vilket gör att nyttiga produkter som bland annat
grönsaker och fullkornsprodukter missgynnas rent konkurrensmässigt och ett ytterligare skäl till att man
ska utreda en sockerskatt.
Idag är Sverige ett land med stor ojämlikhet när det gäller hälsa. Det visar på att områden som har
socioekonomiskt svaga grupper i större utsträckning drabbas av kostrelaterad ohälsa. Lågutbildade löper
mycket större risk att drabbas av fetma, högt blodtryck och diabetes än högutbildade. På senare tid har
även studie pekat på att en av orsakerna till att cancern drabbar allt fler kan kopplas till den höga
konsumtionen av socker vilket bidrar till stora kostnader för samhället.
Med ovanstående som bakgrund föreslår jag distriktskongressen besluta:
Att vi ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att driva frågan angående ett införande av sockerskatt och
utformningen av den.

Sofia Stihl
Hässleholm
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Thomas Lindell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 34
Motion ang. nödvändiga minimikrav inom äldreboenden
Den pandemi vi är inne har blixtbelyst de brister äldreboendena generellt lidit av till följd av att stora
nedskärningar gjorts under en följd av år. Samtidigt har den demokratiska kontrollen över verksam-heten
minskat genom att aktiebolag tillåtits bedriva verksamhet. Aktiebolagens intåg betydde starten på ett ”race
to the bottom”, där kommunernas verksamhet tvingades ner på samma låga nivå som bolagen kunde
uppvisa, främst genom rovdrift på personal i form av minskad personaltäthet och dåliga scheman. Detta
har fått till resultat vanvård av äldre, för tidig död och oro och förtvivlan hos anhöriga. Samtidigt ökade
kommunens kostnader för upphandling och de kontroller som är nödvän-diga för att stävja fusk i
verksamheter som av aktiebolagslagen tvingas prioritera vinst.
I Lomma kommun hävdar nu den moderate kommunstyrelseordföranden Wenglén (tillika ekonomie
doktor) att kommunen kan få mer för pengarna genom drift i egen regi. ”Erfarenheterna från Lomma ger
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alltså inte stöd för att valfrihet och ett rikt inslag av privata aktörer skulle vara avgörande för att driva
kvalitet inom välfärdsverksamheterna. Snarare tvärtom. Vidare visar erfarenheterna på vikten av att
medborgarna, via sina folkvalda i kommunen, har rådighet över välfärden. ” skriver Wenglén i Focus
(20201210).
Det är det hög tid att avveckla alla privatiserade äldreboenden. I avvaktan på att avveckling sker måste
övergångsperioden göras så riskfri som möjligt. För många äldreboenden är för dåliga. Den pandemi vi
har kommer att följas av flera. När vet vi inte.
Utvecklingen mot egen regi kan påskyndas genom att det för Sveriges äldreboenden snarast fastställs
konkreta minikrav på bemanning och kompetensdag som natt i form av undersköterskor, sjuksköters-kor,
fysioterapeuter, läkare och annan personal och förbud mot orimlig schemaläggning. Tillgång till
livsuppehållande utrustning, till exempel syrgas måste garanteras. Personal skall här, liksom i all an-nan
offentligt finansierad välfärd, få full meddelarfrihet i enlighet med offentlighetsprincipen. Brukar-råd skall
inrättas där verksamheten regelbundet ska redovisas för boende, deras företrädare, personal och deras
företrädare liksom för kommunalt folkvalda.
I enlighet med gällande regelverk ska staten kompensera kommunerna för de stora och nödvändiga
extrakostnader som uppkommer genom kvalitetsförbättringarna.
Undertecknade yrkar att minimikrav på bemanning, utrustning liksom meddelarfrihet för medarbetare
och inrättande av obligatoriska brukarråd snarast läggs fast i lag och författning, att staten kompense-rar
kommunerna för detta samt
att Socialdemokraterna i Lund och den Socialdemokratiska distriktskongressen antar motionen som sin
egen och förelägger den partikongressen 2021.

Roger Niklewski, Per Almén, Tord Persson, Per Wickenberg
Lund
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 35
Se över lag och tillämpning av LSS
LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag.
2015 fick Försäkringskassan besked om att spara pengar i assistansersättningen genom det s k regleringsbrevet: ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom
assistansersättning-en”.
Det innebar bl a att väldigt många barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar och som
ansökte om assistans fick avslag. Och så är det fortfarande.
Antalet assistanstimmar togs bort i kommande regleringsbrev. Men skadan var redan skedd. Myndig-heten
hade dammat av gamla domar och skaffat sig en ny rättstillämpning.
Det hade behövts kontraorder i de nya regleringsbreven, men de kom aldrig. I stället kom LSSutredningen som var klar i januari 2019, med ännu fler besparingar, åtminstone för staten. Till exem-pel
föreslås att barn under 16 år inte längre ska ha rätt till personlig assistans.
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Det är inte rimligt. Den som har rätt till assistans ska få det och det bör självklart respekteras
Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress beslutar att uppdra åt distriktsstyrelsen att
verka för
Att se över lag och tillämpning av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade så att alla
som har rätt till assistans får det.
Att motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Gunnar Jönsson
Lund

Annika Brodin Ronny Hansson Mats Nilsson

Per Olsson

Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 36
Äldreomsorgen: En verksamhet som berör oss alla
Att bli väl omhändertagen när man inte längre klarar av de dagliga rutinerna och när hälsan sviker är en
trygghet för alla medborgare. Vi vill bli omhändertagna av personal som känner glädje och uppskattning i
sitt arbete och som har en värdig lön för sitt slit.
Vi vill också att våra anhöriga ska få denna fina omsorg. Tyvärr ser det inte ut så på alla håll i vårt land i
dagsläget. År av spariver, privatiseringar och vinstintresse har satt sina spår. Larmrapporter har kommit
om äldreboende som inte har fungerat. Personal som slitit för låga löner och låg status. Coronaepidemin
har gjort situationen ännu värre. Stora brister i skyddsutrustning och rutiner har uppdagats. Men fram för
allt har en skrämmande hög dödlighet bland de boende konstaterats. En dödlighet som förmodligen är
resultatet av bristerna i äldreomsorgen. Detta är inte värdig i vårt land som annars betraktas som en
välfärdsstat.
Vi yrkar
att en kommitté tillsätts som ska kartlägga bristerna i äldreomsorgens samt se över hur äldreomsorgen ska
bedrivas och organiseras i framtiden,
att extra anslag beviljas till äldreomsorgen, ett äldreomsorgslyft, av del slag som skolan tidigare erhållit,
att Malmö Arbetarkommun tar motionen som egen, att motionen skickas till Distriktskongressen Sförening för skola o utbildning har tagit motionen som egen.

Nahid Biglari, S-förening för skola o utbildning
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR A - 37
Äldreomsorgslag och solidarisk äldreomsorgsförsäkring
Motion till Skånes partidistrikt om äldreomsorgslag och solidarisk äldreomsorgsförsäkring. Inspirationen
till motionen har hämtats från en artikel i Sydsvenska Dagbladet skriven av professor P G Edebalk vid
Socialhögskolan i Lund. Där sammanfattar han vad som hänt under de senaste 20 åren, när frågan om
införande av en äldreomsorgsförsäkring diskuterats och avvisats både av ledande socialdemokrater och
moderater utan att den varit föremål för grundliga utredningar. Enligt både egna och andras erfarenheter
har under denna tid äldreomsorgen kämpat med låg bemanning, dåliga löner och arbetsvillkor och för hög
andel timanställningar och synliggjort att äldre människors behov måste tillgodoses på ett bättre sätt än
idag. Våra svagaste medmänniskor har haft svårt att i budgetsammanhang kunna mäta sej med de krav
som har funnits inom andra områden tex sjukvård, skola, barnomsorg och tekniska områden. Enligt
aktuell statistik för hela Sverige utgör andelen timanställningar inom vården 23 % och hela 16 % av
arbetad tid.
Forskare vid Stockholms universitet har i en rapport 2017 visat hur arbetsvillkoren inom svensk
äldreomsorg försämrats jämfört med grannländernas under åren 2005- 2015 Den aktuella coronaepidemin
har också riktat uppmärksamheten på missförhållanden.
Det finns en uppseendeväckande brist på geriatrisk kompetens i Sveriges läkarkår. Som exempel kan
nämnas att det bara finns tre geriatriska läkare i Skåne och endast en i vardera Halland och Blekinge enligt
statistik från 2017. Föreståndare för äldreboende måste ha en medicinsk utbildning eftersom de boende
har stora medicinska behov. Detta krav finns inte idag. Tvärtom finns det en lag som förbjuder läkare att
bli chef för äldreboende. Vi bör stärka äldreomsorgens kvalitet på lång sikt genom införande av en
äldreomsorgslag och en solidarisk äldreomsorgsförsäkring. Krav måste kunna ställas på att vid en viss
ålder, förslagsvis 85 år, kan pensionären kräva en plats inom särskilt boende om hen anser sig behöva det.
I dagens samhälle kostar en äldreomsorgsplats minst ½ miljon/plats. Därför måste en radikal ökning av
antalet trygghetsboendeplatser ske för att öka möjligheterna, när dagens hemtjänst inte kan ge tillräcklig
trygghet i det egna hemmet. Vi bör dra lärdom av de erfarenheter som lagstiftningen kring LSS medfört.
Vi måste utjämna de
skillnader, som finns mellan de som omfattas av den lagen och de som har samma behov som
ålderspensionär. För att komma tillrätta med alla brister inom äldreomsorgen så behövs en starkare
lagstiftning genom inrättande av en äldreomsorgslag. En solidarisk äldreomsorgsförsäkring skulle också
medföra en rättvisare skatt för de kommuner som redan satsar på en god äldreomsorg.
Genom införande av en särskild äldreomsorgslag och en äldreomsorgsförsäkring bör man också komma
ifrån socialtjänstlagens skäliga levnadsbetingelser och ersätta det med goda levnadsbetingelser.
För att stärka de äldres rättigheter föreslår jag
att äldreomsorgen bryts ut ur SOL och i ställer regleras i en särskild äldreomsorgslag,
att frågan om solidarisk äldreomsorgsförsäkring utreds, som följer de äldre till den kommun de är bosatta i
att Husie Socialdemokratiska förening antar motionen som sin egen
att Malmö Arbetarkommun antar motionen som sin egen
att Skånes partidistrikt antar motionen, verkar enligt dess intentioner. samt skickar den till de skånska
riksdagsledamöterna.
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Elvy Westerberg, Husie Socialdemokratiska förening
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

24 Skatter/Ekonomi
MOTION NR 80
Angående ett gemensamt läkemedelsbolag
Det brittiska Labourpartiets partiledare Jeremy Corbyn lanserade på Labours kongress i september i år ett
politiskt initiativ som kallas ”Medicine for the Many”. Syftet med det dokument som bär samma namn är
att vidta åtgärder mot skenande läkemedelskostnader i Storbritannien, kostnader som bland annat innebär
att många sjuka inte får sina mediciner. Detta då den brittiska sjukvården inte har råd att köpa medicin
från läkemedelsbolagen som producerar medicinerna. Labour och Corbyn har därför föreslagit att staten
ska inrätta ett statligt, gemensamt ägt läkemedelsbolag som sedermera ska utmana de patent som de
privatägda läkemedelsbolagen sitter på och därmed försöka pressa ner läkemedelskostnaderna.
I Sverige har vi en situation där regionerna och landstingen dras med stora underskott. Det finns flera
olika anledningar till att regionerna och landstingen har ekonomiska bekymmer. Ett av dem är att
läkemedelskostnaderna är höga. Exempelvis redovisade Sjukhusstyrelse Ystad i oktober 2019 att
verksamheten haft läkemedelskostnader med 80,2 miljoner kronor. Detta var betydligt högre än
budgeterat. Även för de läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet ökar kostnaderna. Detta innebär
att skattepengar som är ämnade att förse invånarna med god sjukvård istället hamnar i fickorna på
aktieägare i läkemedelsbolag. Det är en fullständigt oacceptabel ordning och en ordning som
socialdemokratin i större omfattning borde utmana.
Svensk socialdemokrati behöver ta fram ett flertal olika förslag för att komma tillrätta med regionernas
och landstingens ekonomiska problem. En av de allra viktigaste åtgärderna som kan vidtas är att se till att
skattemedel inte längre försvinner ut i fickorna på aktieägare i stora läkemedelsbolag. Samma bolag som
driver upp läkemedelspriserna för att öka sin profit.
Vi yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt ska driva att ett gemensamt ägt läkemedelsbolag ska inrättas
Att motionen översänds till partikongressen 2021
Att motionen översänds till den skånska socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Adrian Magnusson, Albin Nerman
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 81
Anta olika underskottsregler för investeringar och drift
Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga prioriteringar och
investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar nödvändiga investeringar. Istället
anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar direkt över skattsedeln, vilket medför att investeringar i
t.ex. tåg och bostäder måste ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller pensioner. Denna situation är
problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att lånefinansiera samhällsekonomiskt
lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ realränta gör det än mer logiskt att lånefinansiera
investeringsutgifter.
Det nya ekonomiska ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och
löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika underskottsregler inom
ramen för statsbudgeten.
Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs styras av ett
“balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och mindre i
högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll.
Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig upplåning. Dessa
separata underskottsregler tydliggör att löpande kostnader såsom löner, välfärdssatsningar och
transfereringar inte betalas med lånade pengar samtidigt som det är möjligt att gå med underskott i
statsbudgeten totalt sett. Detta är inte bara tillåtet inom ramen för gällande EU-regler utan är också
nödvändigt för att hålla den nivå på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som riksdagen
beslutat om (det så kallade “skuldankaret”). Att nå upp till skuldankaret är viktigt inte minst på grund av
att tillgång på statsskuldväxlar och statsobligationer är avgörande för att kapitalmarknaderna ska fungera
väl.
Investeringsbudgeten bör bestå av tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande investeringsplan
lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom driftsbudgeten. För det
andra bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras genom Riksgälden även ingå i
investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank som säkerhet
finansieras genom investeringsbudgeten.
Vi yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för
Att inom ramen för statsbudgeten separera en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en
driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr,
Att Malmö arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen samt översänder den
för behandling vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress 2020 för behandling.

Jan Svärd Antagen av: S)entrum S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 82
Anta olika underskottsregler för investeringar och drift
Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga prioriteringar och
investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar nödvändiga investeringar. Istället
anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar direkt över skattsedeln, vilket medför att investeringar i
t.ex. tåg och bostäder måste ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller pensioner. Denna situation är
problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att lånefinansiera samhällsekonomiskt
lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ realränta gör det än mer logiskt att lånefinansiera
investeringsutgifter.
Det nya ekonomiska ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och
löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika underskottsregler inom
ramen för statsbudgeten.
Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs styras av ett
“balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och mindre i
högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll.
Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig upplåning. Dessa
separata underskottsregler tydliggör att löpande kostnader såsom löner, välfärdssatsningar och
transfereringar inte betalas med lånade pengar samtidigt som det är möjligt att gå med underskott i
statsbudgeten totalt sett. Detta är inte bara tillåtet inom ramen för gällande EU-regler utan är också
nödvändigt för att hålla den nivå på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som riksdagen
beslutat om (det så kallade “skuldankaret”). Att nå upp till skuldankaret är viktigt inte minst på grund av
att tillgång på statsskuldväxlar och statsobligationer är avgörande för att kapitalmarknaderna ska fungera
väl.
Investeringsbudgeten bör bestå av tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande investeringsplan
lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom driftsbudgeten. För det
andra bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras genom Riksgälden även ingå i
investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank som säkerhet
finansieras genom investeringsbudgeten.
Vi yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för
Att inom ramen för statsbudgeten separera en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en
driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr,
Att Malmö arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen samt översänder den
för behandling vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress 2020 för behandling.

Emil Bladelius, Jan Svärd Antagen av: Öresunds socialdemokratiska förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 83
Anta olika underskottsregler för investeringar och drift
Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga prioriteringar och
investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar nödvändiga investeringar. Istället
anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar direkt över skattsedeln, vilket medför att investeringar i
t.ex. tåg och bostäder måste ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller pensioner. Denna situation är
problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att lånefinansiera samhällsekonomiskt
lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ realränta gör det än mer logiskt att lånefinansiera
investeringsutgifter.
Det nya ekonomiska ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och
löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika underskottsregler inom
ramen för statsbudgeten.
Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs styras av ett
“balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och mindre i
högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll.
Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig upplåning. Dessa
separata underskottsregler tydliggör att löpande kostnader såsom löner, välfärdssatsningar och
transfereringar inte betalas med lånade pengar samtidigt som det är möjligt att gå med underskott i
statsbudgeten totalt sett. Detta är inte bara tillåtet inom ramen för gällande EU-regler utan är också
nödvändigt för att hålla den nivå på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som riksdagen
beslutat om (det så kallade “skuldankaret”). Att nå upp till skuldankaret är viktigt inte minst på grund av
att tillgång på statsskuldväxlar och statsobligationer är avgörande för att kapitalmarknaderna ska fungera
väl.
Investeringsbudgeten bör bestå av tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande investeringsplan
lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom driftsbudgeten. För det
andra bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras genom Riksgälden även ingå i
investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank som säkerhet
finansieras genom investeringsbudgeten.
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för
att inom ramen för statsbudgeten separera en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en
driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr,
att Helsingborgs arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen samt
översänder den för behandling vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress 2020 för
behandling.

Emil Bladelius och Jan Svärd
Helsingborg
Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 84
Anta olika underskottsregler för investeringar och drift
Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga prioriteringar och
investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar nödvändiga investeringar. Istället
anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar direkt över skattsedeln, vilket medför att investeringar i
t.ex. tåg och bostäder måste ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller pensioner.
Denna situation är problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att lånefinansiera
samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ realränta gör det än mer
logiskt att lånefinansiera investeringsutgifter.
Det nya ekonomiska ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och
löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika underskottsregler inom
ramen för statsbudgeten.
Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs styras av ett
“balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och mindre i
högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll.
Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig upplåning.
Dessa separata underskottsregler tydliggör att löpande kostnader såsom löner, välfärdssatsningar och
transfereringar inte betalas med lånade pengar samtidigt som det är möjligt att gå med underskott i
statsbudgeten totalt sett. Detta är inte bara tillåtet inom ramen för gällande EU-regler utan är också
nödvändigt för att hålla den nivå på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som riksdagen
beslutat om (det så kallade “skuldankaret”). Att nå upp till skuldankaret är viktigt inte minst på grund av
att tillgång på statsskuldväxlar och statsobligationer är avgörande för att kapitalmarknaderna ska fungera
väl.
Investeringsbudgeten bör bestå av tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande investeringsplan
lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom driftsbudgeten. För det
andra bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras genom Riksgälden även ingå i
investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank som säkerhet
finansieras genom investeringsbudgeten.
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för
att inom ramen för statsbudgeten separera en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en
driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr,
att Höganäs arbetarekommun ställer sig bakom motionen och insänder den till partidistriktets årskongress
som sin egen.

Bengt Silfverstrand
Höganäs
Motionen insänd som Egen
Carola Persson
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 85
Den ekonomiska politiken måste läggas om
Det regelverk för den ekonomiska politiken som berodde på det ekonomiska nödläge vi hamnade i under
början av 1990-talet tjänade oss väl då. Nu har det blivit en tvångströja som förhindrar de åtgärder som
krävs i ett läge kännetecknat av en offentlig nöd parallellt med ett växande privat överflöd.
Därför måste den ekonomiska politiken läggas om.
Bakgrund, Bildtregeringen 1991-94
När regeringen Bildt hade makten 1991-94, lades grunden till många av de problem som vi har idag.
Det gäller de omfattande marknadiseringar som skett av vår välfärdssektor, i vård, skola och omsorg.
Det gäller också den omläggning av den ekonomiska politiken som skedde då inflationsbekämpning blev
det överskuggande ekonomisk-politiska målet. Minskad arbetslöshet var ett underordnat mål för den
regering som visste vad den ville och där folkflertalets väl inte var en ledstjärna. Som det är för oss
socialdemokrater.
Det gäller avskaffandet av bostadssubventionerna. Det la grunden till den vinstdrivna bostadsproduktion
som dominerat sedan dess. Den utestänger effektivt unga människor utan rika föräldrar och nytillkomna
från bostadsmarknaden.
Detta utövande av den politiska makten måste ses mot bakgrund av den uttalade politiska viljan som de
borgerliga partierna hade att sänka skatterna för de mest välbärgade. Detta genomfördes utan hänsyn till
den besvärliga situation som vårt land hamnade i. Den kännetecknades av hög inflation och krav på
löneökningar under 1980-talet och ett envetet försvar av den fasta kronkursen. Detta fick Riksbanken att
genomföra gigantiska räntehöjningar och regeringen Bildt att tillsammans med den socialdemokratiska
oppositionen föreslå och genomföra stora kravpaket med besparingar i de offentliga utgifterna. Kronan
släpptes fri gentemot Euron. Det ledde till en ekonomisk politik som idag framstår som alltmer
kontraproduktiv för folkflertalet. Det som finns kvar är att de allra mest välbärgade har gått styrkta ur
detta. De ekonomiska klyftorna har ökat. Ur det perspektivet var regeringen Bildt lyckad för sina
kärnväljare.
De visste precis hur de skulle göra för att välbärgade skulle gynnas. Det var deras över allt annat
överskuggande mål.

Regeringen Persson 1994-2006
Under trycket av de åtgärder som var negativa för folkflertalet som Bildtregeringen åstadkom, ökade det
allmänna förtroendet för den socialdemokratiska oppositionen och förväntningarna på en omläggning av
politiken. En efterfrågestimulerande politik vinner stöd på partikongressen 1993. Den nye ekonomiskpolitiske talespersonen Göran Persson är dock kritisk till att stimulera ekonomin och menar att vägen till
återhämtning går via uppoffringar. (Elmbrant, Marknadens Tyranni s. 196)
Den socialdemokratiska valsegern 1994 lägger grunden till en period där besparingar och uppoffringar
dominerar. Till de omfattande statliga besparingsprogrammen kommer krav på att kommunala budgetar
ska vara i balans. Detta leder till att flera hundratusentals jobb försvinner i offentlig sektor.
Ett utgiftstak införs i den statliga budgeten. Detta görs på förslag av den så kallade
Lindbeckkommissionen. Förslaget att göra Riksbanken självständig från politiken följs också av den nya
regeringen.
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Läget 2019
Samtidigt som den politiska makten reglerades och utrymmet för politiska åtgärder snävades in,
påbörjades en marknadisering av välfärden. Konsekvenserna av detta ser vi idag.
Ett finanspolitiskt ramverk har vuxit fram. Det innehåller budgetpolitiska mål, med krav på överskott för
hela den offentliga sektorn, ett statligt utgiftstak och ett krav på kommunsektorn att ha sina budgetar i
balans.
Därtill fortsätter den avbetalning av statsskulden som inleddes med 1990-talets saneringspolitik. Från att
ha utgjort som mest nästan 75 % av BNP på 1990-talet har statsskuldens andel sjunkit till cirka 25 % idag
och väntas sjunka till cirka 20 % 2020. Detta i ett läge där medelvärdet bland OECD:s medlemsstater
ligger på cirka 80 % av BNP!
Allt fler ekonomer varnar för en fortsatt avbetalning på statsskulden. Nordeas chefsekonom Annika
Winsth säger i Dagens Industri:
”När politikernas mantra, i stort oavsett parti, är att den som sparar mest också tar störst ansvar riskerar vi
att bli dumsnåla. Även avbetalningar på statsskulden har en alternativ kostnad i form av minskat
reformutrymme. Med tanke på den låga skuldnivån är det enligt min mening bättre att fundera på vilka
investeringar som behövs för att rusta Sverige och svenska folket för framtiden.” (DI 25 juni 2018)
Det säger alltså den ledande ekonomen för Nordens största bank Hon är knappast känd för att förespråka
någon ekonomisk politik med vänsterförtecken.
Slutsatser
Den svenska samhällsekonomin kännetecknas av stora och stigande icke tillgodosedda behov inom vår
gemensamma sektor. Detta sker efter år av kraftig tillväxt av den privata konsumtionen.
Det gäller såväl vården som skola och omsorg. Det finns skäl att tala om en offentlig nöd parallellt med
det privata överflödet.
Höjningar av kommun- och regionskatten är inte oproblematiska. De har genom sin platta konstruktion
ingen omfördelande effekt, då alla betalar samma andel av sin inkomst ovanför en given inkomstgräns.
Inte mer än marginellt är det en möjlig väg att klara de finansieringsbehov som finns.
Då krävs i stället kraftiga statliga generella bidrag till kommuner och landsting.
Det krävs däremot en statlig investeringsbudget som lyfter ut de betydande infrastrukturinvesteringarna i
vid mening som vi står inför ur den årliga statsbudgeten och lånefinansierar dessa.
Därför yrkar vi

Att Socialdemokraterna i Lund antar motionen som egen
Att Skånes partidistrikt antar motionen som egen
Att kraven på överskott i statens budget över en konjunkturcykel slopas till förmån för stimulanser som
ökar välfärd och sysselsättning
Att avbetalningen på statsskulden stoppas till förmån för att finansiera kraftfulla satsningar på välfärden
genom kraftigt ökade generella bidrag till regioner och kommuner
Att viktiga, långsiktiga framtidsinvesteringar, inte minst inom infrastruktur i vid mening, lånefinansieras
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Att stora samhällsutmaningar som klimatförändringarna blir bestämmande för vilka intäkter som staten
behöver för att finansiera de åtgärder som krävs för att nå Parisavtalets klimat mål om en
temperaturhöjning på max 2 grader

Socialdemokraterna på Norr
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 86
Ekonomisk politik
”Socialdemokratin vill se ett samhälle utan över- och underordning och bekämpar därför alla former av
maktskillnader som minskar den enskilde individens frihet. Denna kamp utgår från övertygelsen om att
principen om alla människors lika värde inte kan förverkligas i ett samhälle där vissa är underordnade
andra.
Den renodlade kapitalismen ska hållas isär från marknadsekonomin. Den är marknadens destruktiva sida.
Den betecknar ett maktsystem, där den som äger kapitalet ges rätten att bestämma över alla andra
intressen, och där människors värde och rättigheter bestäms av deras ekonomiska lönsamhet.
Det krävs demokratiska motvikter för att skapa de stabila spelregler som behövs för att marknaden ska
fungera väl”. (Ur vårt partiprogram)
Den ekonomiska politiken har två delar. Den ena är penningpolitiken och den andra är finanspolitiken.
Riksbanken styr självständigt penningpolitiken där inriktningen på inflationsmålet är det primära.
Redskapet för detta är styrräntan.
Finanspolitiken har fyra olika mål:
1. Rättvis fördelning
2. Effektiv användning av ekonomiska resurser
3. Sunda starka offentliga finanser
4. Att Stabilisera ekonomin under hög och lågkonjunktur
Att uppfylla punkt 2 och 3 uppnås genom att genomföra punkt 1 och 4.
Under 1970 och 80-talet förlorade finanspolitiken sin stabiliserande roll och rättvis fördelning byttes mot
”mer till dem som redan har”. Detta är Nyliberalism och vi har medverkat till detta b l a genom att ha ett
ensidigt fokus på låg inflation, invaggats i tron om att man kan spara sig ur lågkonjunktur. Låtit offentlig
sektor bli en födkrok för giriga riskkapitalister som genom den fria rörligheten av vår valuta, placerat
ansenliga mängder pengar utomlands och gett oss ett undermåligt och urvattnat välfärdssystem. Dessutom
har vi lämnat makten över våra pengar till privatbankerna. Detta innebär att vi inte har någon som helst
kontroll över pengarna och vad dom investeras i. Vi kan inte driva en finanspolitik värd namnet. Vi har
idag en reformerad penningpolitik. Än värre är att det är girighet och inte demokrati som råder i vårt land.
Om vi skall få medborgarnas förtroende måste vi byta focus och återerövra en finanspolitik som är värd
namnet, där man kan satsa på rättvisa reformer samt investera och styra via finansen.
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Jag yrkar:
Att en aktiv finanspolitik återfår sin roll b l a genom att ändra i de regelverk som hindrar staten att låna till
investeringar i infrastruktur m m
Att införa en drifts- och kapitalbudget
Att inte tillåta vinstdrivande företag i offentlig- och skattefinansierad verksamhet

Anna-Greta Bergman
Landskrona
Motionen insänd som Egen
Jenny Tillander
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 87
En ny ekonomisk politik för flertalet
Sverige är ett land med allvarliga samhällsproblem. Vi har oacceptabla köer i sjukvården, gängkriminalitet
och skjutningar, för låga skolresultat, bostadsbrist, låga pensioner och otillräckliga klimatinvesteringar.
Att anställa sjuksköterskor och ge dem en rättvis arbetsmiljö kostar. Poliser kostar. Lärare kostar.
Investeringar kräver resurser. Om inte socialdemokraterna är ett parti för flertalet, om inte vi är det bästa
partiet för vanligt folk, välfärden och med en tydlig fördelningsprofil så förlorar vi vårt
existensberättigande. Det är dags för en ekonomisk politik som gynnar flertalet.

Beskatta de rikaste
Sverige är idag ett skatteparadis för miljonärer. Internationellt sticker vi ut som ett av de länder som tar in
minst via förmögenhetsrelaterade skatter och är det land som kraftigast minskat sina intäkter från denna
typ av skatter sedan 1990-talet. Sverige har ingen fastighetsskatt, ingen förmögenhetsskatt och ingen
arvsskatt. Lägg till en djungel av skatter på kapitalavkastning där den som har kunskap kraftigt kan sänka
sin effektiva skatt på kapitalvinster. Det här bör vi ändra.
Skatt på lyxvillor
Tidigare beskattades villor med 1,5 procent av taxeringsvärdet. Idag är procentsatsen 0,75 procent för
villor men skatten har ett lågt tak om ungefär 8 000 kronor och benämns numera som ”fastighetsavgift”.
Fastighetsbeskattning är på många sätt effektiv. Skattebasen kan inte flytta. Skatten minskar inte
incitamenten att arbeta. Skatten är mycket fördelningspolitiskt träffsäker och skatten bidrar till att
bostadsbeståndet används mer effektivt.
En skatt på lyxvillor behöver parera det folkliga missnöje som fanns kring den avskaffade
fastighetsskatten. En viktig anledning till missnöjet var sannolikt att fastighetsskatten kraftigt kunde
förändras från år till år. Ett sätt att hantera detta skulle kunna vara att begränsa uppräkningen av skatten
till max ett par procent över inflationstakt, istället för hela värdestigningen av fastigheten. Ett annat
alternativ är att öppna för att fastighetsägaren ska kunna avstå från att betala skatten och låta den vara en
skuld kopplad till själva fastigheten som regleras vid t.ex. överlåtelse. Ytterligare ett komplement skulle
vara att begränsa dagens mycket generösa ränteavdrag.
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Den nya skatten på lyxvillor bör träffa landets 1-2% dyraste bostäder.

Förmögenhetsskatt
Förmögenhetsskatten avskaffades i Sverige den 1 januari 2007. Idag har Norge, Spanien och Schweiz en
förmögenhetsskatt. I den internationella debatten har skatten en renässans. Skatten har en förespråkare i
Piketty och finns med i den amerikanska valdebatten där senator Elizabeth Warren har föreslagit den.
Förmögenhetsskatten i Schweiz är särskilt intressant. Ett av världens rikaste länder och hem för några av
världens rikaste personer klarar av att ta ut en förmögenhetsskatt. Dessutom har Schweiz lyckats bibehålla
skatteuttagets andel av förmögenheterna och får nu in dubbelt så mycket förmögenhetsskatt som andel av
BNP som landet lyckades med på 1990-talet.
Om en förmögenhetsskatt är möjlig i Schweiz varför skulle den då vara ogenomförbar i Sverige?

Skatt på arv och gåvor
Att Sverige avskaffade arvsskatten framstår i efterhand som mycket udda. Internationellt sett är arvs- och
gåvoskatter vanliga. USA beskattar arv. Skatten finns i dag i 18 av 28 EU-länder, inklusive Storbritannien.
Det är utöver bidraget till välfärden en ideologiskt önskvärd skatt som motverkar klassamhälle och
privilegier.
Kapitalinkomster
Av Sveriges totala kapitalinkomster går idag runt 90 procent till de 10 procent med högst inkomster. Över
hälften av kapitalinkomsterna går till landets rikaste procent. Det säger sig själv att detta är bedrövligt.
En ny ekonomisk politik för flertalet
Utöver riktade skatter mot de som tjänar allra mest behöver den ekonomiska politiken förändras.
Överskottsmålet har spelat ut sin roll, klimatläget är akut och kräver investeringar, värnskatten har
avskaffats och skattesmitning är ett stort problem. Dessa saker måste åtgärdas.
Ska vi på allvar lösa samhällsproblem, förbättra välfärden, minska klyftor och vara det bästa partiet för
flertalet räcker det inte med ord. Vi måste ha tydliga förslag för just detta.

Därför yrkar jag att
Socialdemokraterna i Skåne län bör verka för att Sverige inför en ny förmögenhetskatt.
Socialdemokraterna i Skåne län bör verka för att Sverige inför en ny skatt på arv och gåvor.
Socialdemokraterna i Skåne län bör verka för att Sverige inför en ny skatt på lyxvillor.
Socialdemokraterna i Skåne län bör verka för att Sverige höjer skatten för de med allra högst
kapitalinkomster.
Socialdemokraterna i Skåne län bör verka för att, med tanke på värnskattens avskaffande samt sex
jobbskatteavdrag, Sverige inför en ny skatt på de allra högsta inkomsterna.
Socialdemokraterna i Skåne län bör verka för att överskottsmålet tas bort
Socialdemokraterna i Skåne län bör verka för att Sverige kraftigt skärper straffen samt försvårar den grova
skattesmitningen.

131

Landskrona Arbetarekommun
Landskrona
Motionen insänd som Egen
Jenny Tillander
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 88
Finansiera genom lån
Finansiera alla infrastrukturs investeringar genom lån i Skånes kommuner och region! Använd
skattepengar till skola, vår och omsorg! Människors behov skall styra!
Klimatkrisen visar sig allt mer. Vi har sett en rörelse från de unga i Sverige och i världen. Alla vill skapa en
värld där rättvisa och en jord som utgår från skapelsen skall styra. I Madrid visade sig detta med all
tydlighet! Vinsten är viktigare än klimatet! Frågan är hur skall vi åstadkomma en värld där rättvisa och en
värld där klimatet är i första rummet?
Arbetarrörelsen har från bildandet varit en god kraft! Vi har omvandlat ett brutalt klassamhälle till någon
ett bättre samhälle. Alla skall ges möjligheter att finnas fattig och rik! Ingen skall lämnas utanför. Vi
byggde ett samhälle där alla var en del i Sverige och världen i övrigt.
Idag diskuterar borgerligheten hur finansieringen skall gå till. De vill att skattebetalarna skall betala
investeringarna för infrastrukturen i vårt land, istället för att låna pengar för detta syfte. Pengar finns,
problemet är vem som har kontrollen över dessa pengar! Demokratin är inte längre en självklarhet utan
andra krafter börjar alltmer ta över? Vi ser hur världen har förändrats från demokrati till diktatur!
Vi vill att däremot att demokratin skall styra ekonomin och därmed skapa ett samhälle för alla. Frågan är
vilken väg vi skall välja? Vi måste verka för att skapa ett samhälle för alla där människors livsnödvändiga
dagliga behov styr och på alla tänkbara sätt se till att vi får en jord som lever i harmoni med naturens lagar
stoppa all miljöförstöring och rädda vårt klimat!
Tidigare i historien har man försökt lösa kriser som gett utslagning och fattigdom. New Deal som
skapades av Roosevelt tillsammans med Keynes 1936. Wigforss gjorde det samma i Sverige under samma
tid. Vi byggde upp Sverige och detta fortsatte till 70-talet. Demokratin styrde! Människors behov var
styrande i skola, vård och omsorg.
Under lång tid har ekonomer trott att nyliberalismen är lösningen, penningar, marknaden som
saliggörande skall lösa allt!
Nu har majoriteten av ekonomerna lämnat nyliberalismen och förstått att vi alla på vår Jord är beroende
av varandra och därför bytt linje! Nu har de maktfulla internationella ekonomiska organisationerna lämnat
tron på penningens kraft och nyliberalismen. De har förstått att det finns människor och en jord som är
viktigare än vinst.
Idag ser vi problem i skola, sjukvård och omsorg. Hur skall vi lösa detta?
Vi borde använda
skatteintäkter, pengar, till detta och istället låna pengar till investeringar som både skapar arbete idag och
ger goda framtida skatteintäkter!
Vi yrkar därför Att
Partidistriktet arbetar för att alla investeringar görs i form av lån, via en statlig investeringsbank eller
privata banker. Med Fokus på den mänskliga livsmiljön, skall dessa investeringar, skapa ett samhälle för
132

alla. Skapa ett framtida ekologiskt hållbart samhälle. Alla arbetarekommuner och regionen i Skåne skall
framledes verka för att alla investeringar skall finansieras via Lån! Detta för att få möjlighet att använda de
då ökade skatteintäkterna så vår skola, vår omsorg och vår sjukvård skall kunna fungera.

Claes Glader
Landskrona
Motionen insänd som Enskild
Jenny Tillander
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 89
Finanspolitik
”Socialdemokratin vill se ett samhälle utan över- och underordning och bekämpar därför alla former av
maktskillnader som minskar den enskilde individens frihet. Denna kamp utgår från övertygelsen om att
principen om alla människors lika värde inte kan förverkligas i ett samhälle där vissa är underordnade
andra.
Den renodlade kapitalismen ska hållas isär från marknadsekonomin. Den är marknadens destruktiva sida.
Den betecknar ett maktsystem, där den som äger kapitalet ges rätten att bestämma över alla andra
intressen, och där människors värde och rättigheter bestäms av deras ekonomiska lönsamhet.
Det krävs demokratiska motvikter för att skapa de stabila spelregler som behövs för att marknaden ska
fungera väl”. (Ur vårt partiprogram)
Den ekonomiska politiken har två delar. Den ena är penningpolitiken och den andra är finanspolitiken.
Riksbanken styr självständigt penningpolitiken där inriktningen på inflationsmålet är det primära.
Redskapet för detta är styrräntan.
Finanspolitiken har fyra olika mål:
1. Rättvis fördelning
2. Effektiv användning av ekonomiska resurser
3. Sunda starka offentliga finanser
4. Att Stabilisera ekonomin under hög och lågkonjunktur
Att uppfylla punkt 2 och 3 uppnås genom att genomföra punkt 1 och 4.
Under 1970 och 80-talet förlorade finanspolitiken sin stabiliserande roll och rättvis fördelning byttes mot
”mer till dem som redan har”. Detta är Nyliberalism och vi har medverkat till detta b l a genom att ha ett
ensidigt fokus på låg inflation, invaggats i tron om att man kan spara sig ur lågkonjunktur. Låtit offentlig
sektor bli en födkrok för giriga riskkapitalister som genom den fria rörligheten av vår valuta, placerat
ansenliga mängder pengar utomlands och gett oss ett undermåligt och urvattnat välfärdssystem. Dessutom
har vi lämnat makten över våra pengar till privatbankerna. Detta innebär att vi inte har någon som helst
kontroll över pengarna och vad dom investeras i. Vi kan inte driva en finanspolitik värd namnet. Vi har
idag en reformerad penningpolitik. Än värre är att det är girighet och inte demokrati som råder i vårt land.
Om vi skall få medborgarnas förtroende måste vi byta focus och återerövra en finanspolitik som är värd
namnet, där man kan satsa på rättvisa reformer samt investera och styra via finansen.
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Med detta vill vi föreslå partidistriktet i Skåne att verka för:
Att en aktiv finanspolitik återfår sin roll b l a genom att ändra i de regelverk som hindrar staten att låna till
investeringar i infrastruktur m m
Att införa en drifts- och kapitalbudget
Att inte tillåta vinstdrivande företag i offentlig- och skattefinansierad verksamhet

Landskrona Arbetarekommun
Landskrona
Motionen insänd som Egen
Jenny Tillander
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 90
Inför ett nytt finanspolitiskt ramverk utan överskottsmål och där man
separerar investeringsbudget från driftsbudget
De senaste tre decenniernas nyliberala ekonomiska politik har idag lett fram till snabbt växande
klassklyftor, ökad fattigdom och utslagning. Politiken och myndigheter tvingas till hårda
samhällsekonomiska prioriteringar som ställer investeringar i tåg och bostäder mot nödvändiga satsningar
på skola, sjukvård och pensioner.
Ett nytt finanspolitiskt och rationellt ramverk kan sänka arbetslösheten och öka bostadsbyggandet, en
upprustning av infrastrukturen och en minskning av koldioxidutsläppen. Överskottsmålet låg 2018 på 0,33
procent av BNP, cirka 16 miljarder kronor. Den totala bruttoskulden (inklusive kommuner, regioner och
pensionssystem) krympte till historiskt låga 38,8 procent. 2019 beräknas den offentliga bruttoskulden
sänkas till 34,8 procent och år 2022 till 29,6 procent.
Ett nytt ekonomiskt ramverk måste skilja på offentliga investeringar – en investeringsbudget – och
löpande drift av det offentliga, en driftsbudget som styrs av underskottsregleringar inom ramen för
statsbudgeten och finansieras av skatteintäkter. Driftsbudgeten ska styras av ett balansmål över
konjunkturcykeln och på sikt stå på plus minus noll. På så vis kan vi spendera mer i lågkonjunktur och
mindre i högkonjunktur.
Investeringsbudgeten bör finansieras av skatter, långsiktig upplåning i högre grad än idag samt Riksgälden.
Inte minst för infrastruktursatsningar.
Vi yrkar härmed på
Att Socialdemokraterna i Lund verkar för en reformering av Sveriges finanspolitiska ramverk, där
överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort.
Att statsbudgeten separeras mellan en investeringsbudget, där lånefinansiering tillåts, och en driftsbudget,
där balansmålet över konjunkturcykeln styr.
Att Socialdemokraterna i Lund antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress.
Att Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Socialdemokraternas riksdagsgrupp.
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Agneta G Geijer, Ylva Granqvist, Ann-Louise Levau, Michael Tapper, Lowe Smith Jonsson, Per Olsson,
Roni Amini, Julius Jönsson, Roger Niklewski, Martin Pudaric, Elfva Barrio och Fredrik Persson.
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 91
Inför progressiv fastighetsskatt
När fastighetsskatten slopades 2008 av den moderatledda regeringen jublade många bostadsägare. Men de
flesta nationalekonomer anser att den borde återinföras snarast, och så även vi. Sverige borde så fort som
möjligt återinföra en progressiv beskattning av fastigheter.Det finns ett antal förklaringar och här är de
viktigaste:
En skatt på fastigheter har få negativa bieffekter på ekonomin. Till skillnad från att exempelvis höja
marginalskatten på arbete så påverkar en skatt på fastigheter inte människors val mellan att jobba lite mer
eller att låta bli. Byggnader flyttar man inte så lätt
Det gör det betydligt svårare att smita undan en fastighetsskatt jämfört med andra kapitalskatter. Nämn
exempelvis förmögenhetsskatt och en inte obetydlig del av de rikaste svenskarna kommer genast börja
undersöka möjligheterna att flytta sina pengar utomlands.
Visserligen har det blivit svårare att skattesmita på senare år genom ökat internationellt samarbete och
minskad banksekretess i så kallade skatteparadis.
Men en annan anledning till att färre svenskar flyttar iväg sina förmögenheter är också att det inte längre
finns samma incitament att göra det eftersom Sverige tagit bort såväl förmögenhetsskatten som
arvsskatten.
Men fastigheter står där de står och det är inte mycket att göra åt, även om staten skulle bestämma sig för
att börja beskatta dem.
Stockholms takåsar är inte mobila. Det gör dem lättare att beskatta.
Det skulle kunna ha en avkylande effekt på villaprisökningar
Eftersom fastighetsskatten, åtminstone enligt den gamla modellen, baserades på ett beräknat
taxeringsvärde utifrån bland annat marknadspriset skulle ett återinförande innebära följande
sambandskedja:
Högre slutpris => Högre taxeringsvärde => Högre skatt
Därmed kan det antas att ett återinförande också skulle innebära en press nedåt på prisutvecklingen.
Detta är en orsak till att fastighetsskatten blivit extra populär på sistone eftersom många anser att Sverige
riskerar en krasch om inte prisökningar börjar mattas av. Skulle ge en välbehövlig knuff till flyttkedjan
I dag är det inte sällan mer förmånligt för exempelvis ett äldre par att bo kvar i sin stora skuldfria villa än
att flytta till något mindre. En skatt på stora, värdefulla boenden skulle kunna ändra på det och göra det
ekonomiskt rationellt för det äldre paret att flytta till något mindre. Villan skulle då frigöras för exempelvis
en flerbarnsfamilj.
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Med andra ord: återinförd fastighetsskatt skulle kunna förbättra resursutnyttjandet av vårt bostadsbestånd.
Omfördelande effekt. I dag är det inte bara vänsterpolitiker som oroas av ökade klyftor i samhället. Till
och med storbankernas direktörer rynkar numera bekymrat på pannan åt utvecklingen.
Att beskatta värdefulla fastigheter skulle kunna omfördela resurser från stad till land och från välbeställda
bostadsområden till utsatta.
utreda möjligheterna att införa en progressiv fastighetsbeskattning

Handels S-förening
Helsingborg
Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 92
Kommunal fastighetsavgift
När borgarna slopade fastighetsskatten införde de i stället en kommunal fastighetsavgift.
Tidigare betalade alla fastighetsägare samma procentsats på taxeringsvärdet.
Genom omläggning tillfördes fastigheter med höga taxeringsvärden stora skattelättnader
Idag finns ett tak på hur stor avgiften är, (2019) 8 049 kr vilket motsvarar ett taxeringsvärde på 1 073 200
kr. Detta innebär att den som har taxeringsvärde under 1 073 200 betalar 0,75% i avgift. Vid ett
taxeringsvärde på 3 000 000 betalas 8 049 vilket motsvarar 0,27% i avgift
Vid ett taxeringsvärde på 5 000 000 betalas 7 812 vilket motsvarar 0,16% i avgift
Vi föreslår att distriktskongressen besluta:
att verka för att fastighetsavgiftssystemet görs om så att alla betalar samma procentuella avgift
att procentsatsen sänks så samhället inte får in större belopp än idag 14,6 miljarder,
att anta motionen och skicka den vidare till Partikongressen.

Tommy Göransson
Skurup
Motionen insänd som Egen
Lena Axelsson
Ordförande i arbetarekommunen

136

MOTION NR 93
Återinför en fastighetsskatt som flertalet upplever som rimlig
Sedan 1980-talet har inkomstskillnader och förmögenhetsklyftor ökat enormt i Sverige.
Inkomstskattesänkningar som särskilt gynnat höginkomsttagare, slopade skatter på arv, gåvor och
förmögenheter, liksom slopad fastighetsskatt, är de främsta orsakerna till detta.
Utöver den ökade ojämlikheten minskas skattebasen och därmed grundvalen för vårt välfärdssystem som
vi känner det.
För att vända utvecklingen behövs en sammanhållen skattereform med en lång rad komponenter. Som en
del i en sådan skattereform bör socialdemokraterna kraftfullt driva kravet på återinförd
fastighetsbeskattning. Numera är nästan alla ekonomer ense om att det bör införas en rimlig
fastighetsskatt.
En fördel med fastighetsskatt är att den är mer svåråtkomlig för skatteplanering. Fastigheten ligger där den
ligger, antingen har man en fastighet eller inte. Fusk blir svårare, därför var fastighetsskatten så avskydd av
de med störst förmögenheter. I andra länder finns den kvar.
För att öka acceptansen och förebygga den våldsamma kampanj emot som kan förutses i borgerlig press
bör mindre och normalstora fastigheter undantas genom en minimigräns som inte ökar kostnaden för
majoriteten fastighetsägare i förhållande till dagens fastighetsavgift. Oönskade effekter som brukar dras
fram, t ex det klassiska exemplet med fiskaränkan som råkar bo i en attraktiv stuga och som skulle tvingas
flytta kan enkelt undanröjas genom att skatten skjuts upp till dess fastigheten byter ägare genom arv eller
annat förvärv.
Opinionsbildning krävs
Om vi ska kunna nå våra mål – som det uttrycks i partiprogrammet - måste det kopplas samman med att
vårt parti, på alla nivåer, driver en tydlig och kraftig opinionsbildning.
Vi måste tillsammans formulera en sammanhållen framtidsvision som förmedlar hopp, som motvikt till
dagens negativa kampanj kring brott och missförhållanden som riskerar att leda till apati och fler röster till
välfärdens och demokratins dödgrävare. Där har en fastighetsskatt som upplevs som rättvis sin givna roll.
Vi yrkar härmed på
Att Socialdemokraterna i Lund verkar för införande av fastighetsskatt enligt ovan beskrivna riktlinjer.
Att Socialdemokraterna i Lund antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress.
Att Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Socialdemokraternas riksdagsgrupp

Roger Niklewski, Tord Persson, Per Olsson, Agneta G Geijer, Rigmor Westman, Jonny Andrén
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 94
Ny ram för den ekonomiska politiken
Under de senaste decennierna har klyftor och högerpopulism vuxit. Ekonomiska dogmer som präglat de
senaste decennierna har diskvalificerats av världens ledande expertis, från OECD och IMF till FN:s
klimatpanel. Världen behöver en New Deal. En grön.
Vi föreslår ett modernt finanspolitiskt ramverk som säkrar statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och gör
det möjligt att nå målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av
infrastrukturen och kraftigt minskade koldioxidutsläpp.
Överge överskottsmålet
Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 2018). 2018 uppgick
den totala offentliga bruttoskulden till historiskt låga 38,8 procent och enligt prognoserna i senaste
budgetpropositionen väntas den krympa till omkring 34,8 procent år 2019 och 29,6 procent till år 2022.
Riksdagen har beslutat om ett skuldankare på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden bör röra
sig mot. Ska det finanspolitiska målet med skuldankare uppnås måste överskottsmålet upphöra.
Anta olika underskottsregler för investeringar och drift
Nu anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar över skattsedeln, vilket gör att investeringar i t.ex.
tåg och bostäder ställs mot satsningar på skola, sjukvård eller pensioner. Det nya ekonomiska ramverket
bör skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och löpande drift av det offentliga
(driftsbudget) och dessa bör styras av olika underskottsregler inom ramen för statsbudgeten.
Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs styras av ett
“balansmål” över konjunkturcykeln. Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av
skatteintäkter och långsiktig upplåning. Dessa separata underskottsregler tydliggör att löpande kostnader
såsom löner, välfärdssatsningar och transfereringar inte betalas med lånade pengar samtidigt som det är
möjligt att gå med underskott i statsbudgeten totalt sett. Detta är inte bara tillåtet inom ramen för gällande
EU-regler utan är också nödvändigt för att hålla den nivå på den offentliga sektorns konsoliderade
bruttoskuld som riksdagen beslutat (skuldankaret). Att nå upp till skuldankaret är viktigt inte minst på
grund av att tillgång på statsskuldväxlar och statsobligationer är avgörande för att kapitalmarknaderna ska
fungera väl.
Investeringsbudgeten bör bestå av tre delar. Först bör Regeringens nuvarande investeringsplan
lånefinansieras i högre grad. Det frigör utrymme för välfärdssatsningar inom driftsbudgeten. För det andra
bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras genom Riksgälden även ingå i
investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank som säkerhet
finansieras genom investeringsbudgeten.
Skapa en statlig investeringsbank
En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den tyska federala
investeringsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbaus (KFW) bör skapas. Banken kan utformas med en
fond-i-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare (såsom pensionsfonder) att investera i
projekt som banken finansierar. Förslaget ligger också i linje med policyrekommendationer från EU och
OECD.
Investeringsbankens främsta syfte tillgodose företag och andra aktörer med billigt och tålmodigt kapital.
Investeringsbanken får kapital från staten som används som säkerhet för lån på den internationella
kapitalmarknaden.
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Ett finansmarknadsråd under statsministern tillsätts
Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en ödesfråga för Sverige. Statens politiska ledning
behöver stöd från akademisk expertis av högsta internationell standard som står fri från särintressen för att
möta den finansiella sektorns betydande ekonomiska resurser och informella politiska makt. Ett
finansmarkna
att Socialdemokraterna verkar för att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort.
att Socialdemokraterna verkar för att inom ramen för statsbudgeten separera en investeringsbudget där
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr
att Socialdemokraterna verkar för att en statlig investeringsbank skapas för finansiering av
bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling.
att Socialdemokraterna verkar för att ett finansmarknadsråd direkt underställt statsministern inrättas.
att distriktskongressen i Skåne ställer sig bakom dessa principer om en ny ram för den ekonomiska
politiken och framför denna vår uppfattning på lämpligt sätt till partiets olika organ

Bo Widegren
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 95
Ny ram för den ekonomiska politiken
Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag är den underliggande
frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är självklart; ja.

Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt. Samma blinda
marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har vår tids marknadsliberala era också
lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet mycket väl att färdriktningen är ohållbar – ekologiskt
och socialt. De ekonomiska dogmerna som präglat de senaste decennierna har diskvalificerats av världens
ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. Men av någon anledning släpar politiken
ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. Och den här gången måste den vara grön.

Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts tid – en ny
ekonomisk politik som möjliggör handling.
Det är därför dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och utgör ett
hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk kan
närmast likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett adekvat sätt kunna
hantera framtida kriser.
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Vi föreslår därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar statsfinansernas
långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de socialdemokratiska målsättningarna
om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och kraftigt minskade
koldioxidutsläpp.
Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innebära:
● att överskottsmålet tas bort
● att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en investeringsbudget där
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr
● skapandet av en statlig investeringsbank
● att ett finansmarknadsråd inrättas.
Överge överskottsmålet
Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 2018). 2018 uppgick
den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner, regioner och pensionssystem inkluderas)
till historiskt låga 38,8 procent och enligt prognoserna i senaste budgetpropositionen väntas den krympa
till omkring 34,8 procent år 2019 och 29,6 procent till år 2022. Riksdagen har beslutat om ett skuldankare
på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden bör röra sig mot. Om det finanspolitiska målet med
ett skuldankare ska kunna uppnås måste överskottsmålet alltså upphöra helt, och till och med ersättas med
en möjlighet att gå med underskott.

Anta olika underskottsregler för investeringar och drift
Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga prioriteringar och
investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar nödvändiga investeringar. Istället
anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar direkt över skattsedeln, vilket medför att investeringar i
t.ex. tåg och bostäder måste ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller pensioner. Denna situation är
problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att lånefinansiera samhällsekonomiskt
lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ realränta gör det än mer logiskt att lånefinansiera
investeringsutgifter.
Det nya ekonomiska ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och
löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika underskottsregler inom
ramen för statsbudgeten.

Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs styras av ett
“balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och mindre i
högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll. Investeringsbudgeten bör i sin tur
tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig upplåning. Dessa separata underskottsregler
tydliggör att löpande kostnader såsom löner, välfärdssatsningar och transfereringar inte betalas med lånade
pengar samtidigt som det är möjligt att gå med underskott i statsbudgeten totalt sett. Detta är inte bara
tillåtet inom ramen för gällande EU-regler utan är också nödvändigt för att hålla den nivå på den
offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som riksdagen beslutat om (det så kallade “skuldankaret”).
Att nå upp till skuldankaret är viktigt inte minst på grund av att tillgång på statsskuldväxlar och
statsobligationer är avgörande för att kapitalmarknaderna ska fungera väl.
Investeringsbudgeten bör bestå av tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande investeringsplan
lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom driftsbudgeten. För det
andra bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras genom Riksgälden även ingå i
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investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank som säkerhet
finansieras genom investeringsbudgeten.
Skapa en statlig investeringsbank
En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den tyska federala
investeringsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbaus (KFW) bör skapas. Investeringsbanken bör likt en
privat bank mobilisera kapital för företagsekonomiskt lönsamma investeringar. EIB har utvecklat lån och
garantier som enligt statsstödsreglerna är godkända för bruk i Sverige. Banken kan utformas med en fondi-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare (såsom pensionsfonder) att investera i
projekt som banken finansierar. Förslaget ligger också i linje med policyrekommendationer från EU och
OECD.
Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose företag och andra aktörer
med billigt och tålmodigt kapital. Investeringsbanken får kapital från staten som används som säkerhet för
lån på den internationella kapitalmarknaden. Banken bör arbeta med en hävstångseffekt på insatt kapital.
Det kan till exempel betyda att banken får låna upp 10 kronor för varje krona i säkerhet (det vill säga, för
varje krona i eget kapital som tillskjuts från statens investeringsbudget).

Ett finansmarknadsråd under statsministern tillsätts
Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga för Sverige. Den svenska
statens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis av högsta internationell standard som står
fri från särintressen för att möta den finansiella sektorns betydande ekonomiska resurser och informella
politiska makt. Ett finansmarknadsråd med internationellt ledande forskare inom främst statsvetenskap,
ekonomisk historia, ekonomisk geografi och organisationsteori bör därför tillsättas.
Vi yrkar:
Att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till distriktskongressen.
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort.
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att inom ramen för statsbudgeten separera en
investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln
styr
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att en statlig investeringsbank skapas för finansiering av
bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling.
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att ett finansmarknadsråd direkt underställt statsministern
inrättas.

Pia Mickelsson
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 96
Ny ram för den ekonomiska politiken
Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag är den underliggande
frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är självklart; ja.
Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt. Samma blinda
marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har vår tids marknadsliberala era också
lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet mycket väl att färdriktningen är ohållbar – ekologiskt
och socialt. De ekonomiska dogmerna som präglat de senaste decennierna har diskvalificerats av världens
ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. Men av någon anledning släpar politiken
ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. Och den här gången måste den vara grön.
Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts tid – en ny
ekonomisk politik som möjliggör handling.
Det är därför dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och utgör ett
hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk kan
närmast likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett adekvat sätt kunna
hantera framtida kriser.
Vi föreslår därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar statsfinansernas
långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de socialdemokratiska målsättningarna
om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och kraftigt minskade
koldioxidutsläpp.

Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innebära:
● att överskottsmålet tas bort
● att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en investeringsbudget där
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr
● skapandet av en statlig investeringsbank
● att ett finansmarknadsråd inrättas.

Överge överskottsmålet
Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 2018). 2018 uppgick
den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner, regioner och pensionssystem inkluderas)
till historiskt låga 38,8 procent och enligt prognoserna i senaste budgetpropositionen väntas den krympa
till omkring 34,8 procent år 2019 och 29,6 procent till år 2022. Riksdagen har beslutat om ett skuldankare
på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden bör röra sig mot. Om det finanspolitiska målet med
ett skuldankare ska kunna uppnås måste överskottsmålet alltså upphöra helt, och till och med ersättas med
en möjlighet att gå med underskott.

Anta olika underskottsregler för investeringar och drift
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Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga prioriteringar och
investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar nödvändiga investeringar. Istället
anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar direkt över skattsedeln, vilket medför att investeringar i
t.ex. tåg och bostäder måste ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller pensioner. Denna situation är
problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att lånefinansiera samhällsekonomiskt
lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ realränta gör det än mer logiskt att lånefinansiera
investeringsutgifter.

Det nya ekonomiska ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och
löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika underskottsregler inom
ramen för statsbudgeten.

Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs styras av ett
“balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och mindre i
högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll. Investeringsbudgeten bör i sin tur
tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig upplåning. Dessa separata underskottsregler
tydliggör att löpande kostnader såsom löner, välfärdssatsningar och transfereringar inte betalas med lånade
pengar samtidigt som det är möjligt att gå med underskott i statsbudgeten totalt sett. Detta är inte bara
tillåtet inom ramen för gällande EU-regler utan är också nödvändigt för att hålla den nivå på den
offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som riksdagen beslutat om (det så kallade “skuldankaret”).
Att nå upp till skuldankaret är viktigt inte minst på grund av att tillgång på statsskuldväxlar och
statsobligationer är avgörande för att kapitalmarknaderna ska fungera väl.

Investeringsbudgeten bör bestå av tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande investeringsplan
lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom driftsbudgeten. För det
andra bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras genom Riksgälden även ingå i
investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank som säkerhet
finansieras genom investeringsbudgeten.

Skapa en statlig investeringsbank
En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den tyska federala
investeringsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbaus (KFW) bör skapas. Investeringsbanken bör likt en
privat bank mobilisera kapital för företagsekonomiskt lönsamma investeringar. EIB har utvecklat lån och
garantier som enligt statsstödsreglerna är godkända för bruk i Sverige. Banken kan utformas med en fondi-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare (såsom pensionsfonder) att investera i
projekt som banken finansierar. Förslaget ligger också i linje med policyrekommendationer från EU och
OECD.

Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose företag och andra aktörer
med billigt och tålmodigt kapital. Investeringsbanken får kapital från staten som används som säkerhet för
lån på den internationella kapitalmarknaden. Banken bör arbeta med en hävstångseffekt på insatt kapital.
Det kan till exempel betyda att banken får låna upp 10 kronor för varje krona i säkerhet (det vill säga, för
varje krona i eget kapital som tillskjuts från statens investeringsbudget).
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Ett finansmarknadsråd under statsministern tillsätts
Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga för Sverige. Den svenska
statens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis av högsta internationell standard som står
fri från särintressen för att möta den finansiella sektorns betydande ekonomiska resurser och informella
politiska makt. Ett finansmarknadsråd med internationellt ledande forskare inom främst statsvetenskap,
ekonomisk historia, ekonomisk geografi och organisationsteori bör därför tillsättas.

Vi yrkar:
att Socialdemokraterna i Skåne ”verkar för att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort.
att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att inom ramen för statsbudgeten separera en
investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln
styr
att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att en statlig investeringsbank skapas för finansiering av
bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling.
att Kristianstad arbetarkommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
att Socialdemokraterna i Skåne distrikt kongress bifaller motionen i sin helhet

Tony Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 97
Ny ram för den ekonomiska politiken ger en starkare socialdemokrati.
Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag är den underliggande
frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är självklart; ja.
Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt. Samma blinda tro på
kapitalismen som under 1930-talet har fjättrat politiken och även invaderat den svenska socialdemokratin.
Dessutom har vår tids nyliberala era också lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet mycket väl
att färdriktningen är ohållbar – ekologiskt och socialt. De ekonomiska dogmerna som präglat de senaste
decennierna är numera underkända av världens ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s
klimatpanel. Men av någon anledning släpar vårt parti ängsligt efter. Världen behöver återigen en New
Deal. Och den här gången måste den vara grön.
Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts tid – en ny
ekonomisk politik som möjliggör handling. Det är därför hög att reformera dagens finanspolitiska
ramverk. Regelverket är otidsenligt och utgör ett hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga
utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk kan närmast likställas med att bakbinda staten och den
demokratiska makten och gör oss oförmögna att på ett adekvat sätt hantera framtida kriser.
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Vi föreslår därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar statsfinansernas
långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de socialdemokratiska målsättningarna
om sänkt arbetslöshet, fungerande välfärd, ökat bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och
kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innebära: att
överskottsmålet tas bort , att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en
investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln
styr.

Överge överskottsmålet
Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 2018). 2018 uppgick
den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner, regioner och pensionssystem inkluderas)
till historiskt låga 38,8 procent och enligt prognoserna i senaste budgetpropositionen väntas den krympa
till omkring 34,8 procent år 2019 och 29,6 procent till år 2022. Riksdagen har beslutat om ett skuldankare
på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden bör röra sig mot. Om det finanspolitiska målet med
ett skuldankare ska kunna uppnås måste överskottsmålet alltså upphöra helt, och till och med ersättas med
en möjlighet att gå med underskott.

Anta olika underskottsregler för investeringar och drift
Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga prioriteringar och
investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar nödvändiga investeringar. Istället
anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar direkt över skattsedeln, vilket medför att investeringar i
t.ex. tåg och bostäder måste ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller pensioner. Denna situation är
problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att lånefinansiera samhällsekonomiskt
lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ realränta gör det än mer logiskt att lånefinansiera
investeringsutgifter.

Det nya ekonomiska ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och
löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika underskottsregler inom
ramen för statsbudgeten.

Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs styras av ett
“balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och mindre i
högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll. Investeringsbudgeten bör i sin tur
tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig upplåning. Dessa separata underskottsregler
tydliggör att löpande kostnader såsom löner, välfärdssatsningar och transfereringar inte betalas med lånade
pengar samtidigt som det är möjligt att gå med underskott i statsbudgeten totalt sett. Detta är inte bara
tillåtet inom ramen för gällande EU-regler utan är också nödvändigt för att hålla den nivå på den
offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som riksdagen beslutat om (det så kallade “skuldankaret”).
Att nå upp till skuldankaret är viktigt inte minst på grund av att tillgång på statsskuldväxlar och
statsobligationer är avgörande för att kapitalmarknaderna ska fungera väl. Investeringsbudgeten bör bestå
av tre delar. För det första bör regeringens nuvarande investeringsplan lånefinansieras i högre grad. Detta
frigör utrymme för välfärdssatsningar inom driftsbudgeten. För det andra bör nya infrastruktursatsningar
som är lämpade att finansieras genom Riksgälden även ingå i investeringsbudgeten.
Vi yrkar:
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att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att det finanspolitiska ramverket reformeras och att
överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort.
att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att statsbudgeten separeras i en investeringsbudget där
lånefinansiering tillåts och i en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr.

Landskrona Arbetarekommun
Landskrona
Motionen insänd som Egen
Jenny Tillander
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 98
Skapa en statlig investeringsbank
Det är dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och utgör ett hinder
för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk kan närmast
likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett adekvat sätt kunna hantera
framtida kriser.
Det behövs ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar statsfinansernas
långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de socialdemokratiska målsättningarna
om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och kraftigt minskade
koldioxidutsläpp.
En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den tyska federala
investeringsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbaus (KFW) bör skapas i vårt land. Investeringsbanken
bör likt en privat bank mobilisera kapital för företagsekonomiskt lönsamma investeringar. EIB har
utvecklat lån och garantier som enligt statsstödsreglerna är godkända för bruk i Sverige.
Banken kan utformas med en fond-i-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare (såsom
pensionsfonder) att investera i projekt som banken finansierar. Förslaget ligger också i linje med
policyrekommendationer från EU och OECD.
Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose företag och andra aktörer
med billigt och tålmodigt kapital. Investeringsbanken får kapital från staten som används som säkerhet för
lån på den internationella kapitalmarknaden. Banken bör arbeta med en hävstångseffekt på insatt kapital.
Det kan till exempel betyda att banken får låna upp 10 kronor för varje krona i säkerhet (det vill säga, för
varje krona i eget kapital som tillskjuts från statens investeringsbudget).
Vi yrkar:
en statlig investeringsbank skapas för finansiering av bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön
industriell omvandling,
Helsingborgs arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen samt översänder
den för behandling vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress 2020 för behandling.

Emil Bladelius och Jan Svärd
Helsingborg

146

Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 99
Skapa en statlig investeringsbank
Det är dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och utgör ett hinder
för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk kan närmast
likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett adekvat sätt kunna hantera
framtida kriser.
Det behövs ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar statsfinansernas
långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de socialdemokratiska målsättningarna
om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och kraftigt minskade
koldioxidutsläpp.
En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den tyska federala
investeringsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbaus (KFW) bör skapas i vårt land. Investeringsbanken
bör likt en privat bank mobilisera kapital för företagsekonomiskt lönsamma investeringar. EIB har
utvecklat lån och garantier som enligt statsstödsreglerna är godkända för bruk i Sverige.
Banken kan utformas med en fond-i-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare (såsom
pensionsfonder) att investera i projekt som banken finansierar. Förslaget ligger också i linje med
policyrekommendationer från EU och OECD.
Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose företag och andra aktörer
med billigt och tålmodigt kapital. Investeringsbanken får kapital från staten som används som säkerhet för
lån på den internationella kapitalmarknaden. Banken bör arbeta med en hävstångseffekt på insatt kapital.
Det kan till exempel betyda att banken får låna upp 10 kronor för varje krona i säkerhet (det vill säga, för
varje krona i eget kapital som tillskjuts från statens investeringsbudget).
Vi yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för,
Att en statlig investeringsbank skapas för finansiering av bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och
grön industriell omvandling,
Att Malmö arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen samt översänder den
för behandling vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress 2020 för behandling.

Jan Svärd Antagen av: (S)entrum S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 100
Skapa en statlig investeringsbank
Det är dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och utgör ett hinder
för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk kan närmast
likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett adekvat sätt kunna hantera
framtida kriser.
Det behövs ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar statsfinansernas
långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de socialdemokratiska målsättningarna
om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och kraftigt minskade
koldioxidutsläpp.
En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den tyska federala
investeringsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbaus (KFW) bör skapas i vårt land.
Investeringsbanken bör likt en privat bank mobilisera kapital för företagsekonomiskt lönsamma
investeringar. EIB har utvecklat lån och garantier som enligt statsstödsreglerna är godkända för bruk i
Sverige. Banken kan utformas med en fond-i-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare
(såsom pensionsfonder) att investera i projekt som banken finansierar. Förslaget ligger också i linje med
policyrekommendationer från EU och OECD.
Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose företag och andra aktörer
med billigt och tålmodigt kapital. Investeringsbanken får kapital från staten som används som säkerhet för
lån på den internationella kapitalmarknaden. Banken bör arbeta med en hävstångseffekt på insatt kapital.
Det kan till exempel betyda att banken får låna upp 10 kronor för varje krona i säkerhet (det vill säga, för
varje krona i eget kapital som tillskjuts från statens investeringsbudget).
Vi yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för
Att en statlig investeringsbank skapas för finansiering av bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och
grön industriell omvandling,
Att Malmö arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen samt översänder den
för behandling vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress 2020 för behandling.

Emil Bladelius, Jan Svärd Antagen av: Öresunds socialdemokratiska förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 101
Skapa en statlig investeringsbank
Det är dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och utgör ett hinder
för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk kan närmast
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likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett adekvat sätt kunna hantera
framtida kriser.
Det behövs ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar statsfinansernas
långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de socialdemokratiska målsättningarna
om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och kraftigt minskade
koldioxidutsläpp.
En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den tyska federala
investeringsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbaus (KFW) bör skapas i vårt land.
Investeringsbanken bör likt en privat bank mobilisera kapital för företagsekonomiskt lönsamma
investeringar. EIB har utvecklat lån och garantier som enligt statsstödsreglerna är godkända för bruk i
Sverige.
Banken kan utformas med en fond-i-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare (såsom
pensionsfonder) att investera i projekt som banken finansierar. Förslaget ligger också i linje med
policyrekommendationer från EU och OECD.
Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose företag och andra aktörer
med billigt och tålmodigt kapital. Investeringsbanken får kapital från staten som används som säkerhet för
lån på den internationella kapitalmarknaden. Banken bör arbeta med en hävstångseffekt på insatt kapital.
Det kan till exempel betyda att banken får låna upp 10 kronor för varje krona i säkerhet (det vill säga, för
varje krona i eget kapital som tillskjuts från statens investeringsbudget).
Jag yrkar:
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för
att en statlig investeringsbank skapas för finansiering av bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar
och grön industriell omvandling,
att Höganäs arbetarekommun ställer sig bakom motionen och insänder den till partidistriktets årskongress
som sin egen.

Bengt Silfverstrand
Höganäs
Motionen insänd som Egen
Carola Persson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 102
Överge överskottsmålet
Det är dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och utgör ett hinder
för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk kan närmast
likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett adekvat sätt kunna hantera
framtida kriser.
Vi behöver därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar
statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de socialdemokratiska
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målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och kraftigt
minskade koldioxidutsläpp.
Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 2018). 2018 uppgick
den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner, regioner och pensionssystem inkluderas)
till historiskt låga 38,8 procent och enligt prognoserna i senaste budgetpropositionen väntas den krympa
till omkring 34,8 procent år 2019 och 29,6 procent till år 2022. Riksdagen har beslutat om ett skuldankare
på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden bör röra sig mot.
Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna uppnås måste överskottsmålet alltså upphöra
helt, och till och med ersättas med en möjlighet att gå med underskott.
Vi yrkar:
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för, överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort.
Helsingborgs arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen samt översänder
den för behandling vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress 2020 för behandling.

Emil Bladelius och Jan Svärd
Helsingborg
Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 103
Överge överskottsmålet
Det är dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och utgör ett hinder
för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk kan närmast
likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett adekvat sätt kunna hantera
framtida kriser.
Vi behöver därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar
statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de socialdemokratiska
målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och kraftigt
minskade koldioxidutsläpp.
Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 2018). 2018 uppgick
den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner, regioner och pensionssystem inkluderas)
till historiskt låga 38,8 procent och enligt prognoserna i senaste budgetpropositionen väntas den krympa
till omkring 34,8 procent år 2019 och 29,6 procent till år 2022. Riksdagen har beslutat om ett skuldankare
på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden bör röra sig mot.
Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna uppnås måste överskottsmålet alltså upphöra
helt, och till och med ersättas med en möjlighet att gå med underskott.
Vi yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för,
Att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort.
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Att Malmö arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen samt översänder den
för behandling vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress 2020 för behandling.

Jan Svärd Antagen av: (S)entrum s-förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 104
Tillsätt finansmarknadsråd under statsministern
Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga för Sverige. Den svenska
statens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis av högsta internationell standard som står
fri från särintressen för att möta den finansiella sektorns betydande ekonomiska resurser och informella
politiska makt. Ett finansmarknadsråd med internationellt ledande forskare inom främst statsvetenskap,
ekonomisk historia, ekonomisk geografi och organisationsteori bör därför tillsättas.
Vi yrkar:
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för,
ett finansmarknadsråd direkt underställt statsministern inrättas,
Helsingborgs arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen samt översänder
den för behandling vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress 2020 för behandling.

Emil Bladelius och Jan Svärd
Helsingborg
Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 105
Överge överskottsmålet
Det är dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och utgör ett hinder
för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk kan närmast
likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett adekvat sätt kunna hantera
framtida kriser.
Vi behöver därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar
statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de socialdemokratiska
målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och kraftigt
minskade koldioxidutsläpp.
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Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 2018). 2018 uppgick
den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner, regioner och pensionssystem inkluderas)
till historiskt låga 38,8 procent och enligt prognoserna i senaste budgetpropositionen väntas den krympa
till omkring 34,8 procent år 2019 och 29,6 procent till år 2022. Riksdagen har beslutat om ett skuldankare
på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden bör röra sig mot.
Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna uppnås måste överskottsmålet alltså upphöra
helt, och till och med ersättas med en möjlighet att gå med underskott.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för,
att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort.
att Höganäs arbetarekommun ställer sig bakom motionen oh insänder den till partidistriktetsårskongress
som sin egen.

Bengt Silfverstrand
Höganäs
Motionen insänd som Egen
Carola Persson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 106
Tillsätt finansmarknadsråd under statsministern
Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga för Sverige. Den svenska
statens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis av högsta internationell standard som står
fri från särintressen för att möta den finansiella sektorns betydande ekonomiska resurser och informella
politiska makt. Ett finansmarknadsråd med internationellt ledande forskare inom främst statsvetenskap,
ekonomisk historia, ekonomisk geografi och organisationsteori bör därför tillsättas.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för,
att ett finansmarknadsråd direkt underställt statsministern inrättas,
att Höganäs arbetarekommun ställer sig bakom motionen och insänder den till partidistriktets årskongress
som sin egen.

Bengt Silfverstrand
Höganäs
Motionen insänd som Egen
Carola Persson
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 107
Angående ROT-avdrag för fastighetsägare i kommunala bolag, allmännyttan
Det går miljarder från statsbudgeten till rotavdragen, till boende i egen fastighet och till bostadsrätter. Det
finns ingen motsvarighet till detta för hyresrätter.
Den som bor i en bostadsrätt och har anknytning till en bostadsrättsförening får, vid renovering och
upprustning av lägenheten, ett ROT-avdrag på 30% upp till 50 000 kr för arbetskostnader. Jag vill att
samma regler ska finnas för allmännyttiga fastighetsägare per lägenhet. Det skulle med andra ord gå att få
avdrag på stora investeringar, renovering eller upprustning av lägenheten. Fastighetsägaren med
hyresrätter har samma behov av renovering som boende i enfamiljshus och bostadsrätt för att upprätthålla
standaren i lägenheten. Några exempel är tapetsering, ommålning och byte av golvmatta.
Vid den årliga (förekommer även 2 tvåårsavtal) hyresförhandlingen ingår även en summa om underhåll.
Om arbetet görs i en hyresrätt så bekostas det av hela fastighetsbeståndet. Med ROT-avdrag per lägenhet
skulle istället pengarna gå till upprustning/renovering av gemensamhetsutrymmet (tvättstuga/förråd) och
till yttre miljön. Det ska inte ingå i bolagets vinst utan gå tillbaka till hyresgästerna. Jag yrkar:
Att ROT-avdrag även skall gälla för hyresrätter i för fastighetsägare i kommunala bolag, allmännyttan och
vara lika stort som för egna bostäder, villor och bostadsrätter.
Att medlen som utbetalas för ROT-avdrag till ägare av fastigheter, skall gå till upprustning/renovering av
gemensamhetsutrymmen och den yttre miljön, dvs gå tillbaka till hyresgästerna.
Att distriktskongressen bifaller motionen och översänder den till riksdagsgruppen.

Eva Roslund
Skurup
Motionen insänd som Egen
Lena Axelsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 108
Inför rot avdrag på hyresrätt
45 procent av det svenska bostadsbeståndet måste renoveras. Enbart i allmännyttan väntar 300 000
lägenheter på att fräschas upp. Därför behöver också hyreslägenheter ett ROT-avdrag.
Idag satsar staten 13 miljarder kronor per år på att subventionera köksrenoveringar och badrumsbyten för
de som bor i villa och bostadsrätt. Det är vad ROT-avdraget uppgår till. Och det är välinvesterade pengar:
Förutom att användas för att möta det stora renoveringsbehov som finns i bostadsbeståndet gör ROTavdraget svarta jobb till vita och sätter hantverkare i jobb. Utredningar visar dessutom att satsningen till
stor del bekostar sig själv i form av ökade skatteintäkter. Nu är det dags för hyresrätterna att få ta del av
ROT-avdraget.
Rapporter från Boverket visar att 45 procent av bostadsbeståndet behöver renoveras. Bara i allmännyttan
väntar 300 000 hyreslägenheter på renovering. Men hyresrätterna väntar fortfarande på ROT-avdraget.
Det är hög tid att ändra på det nu. Anledningarna är flera. Först och främst borde det vara självklart att
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alla medborgare behandlas lika oavsett vilken boendeform man har valt. Att det inte är så blir särskilt
tydligt för dem som har valt att bo i hyresrätt när större renoveringar stundar.
I dag står hyresgästerna för renoveringarna i form av hyreshöjningar. Med ett ROT-stöd skulle
hyreshöjningarna i samband med renovering minska markant. Fler människor skulle få en möjlighet att
kunna bo kvar i sina hem istället för att tvingas flytta efter höga hyreshöjningar. ROT-stödet skulle
samtidigt stimulera Sveriges tillväxt.
Hantverkarna har de senaste åren haft fullt upp med att renovera villor och bostadsrätter. En liknande
effekt skulle sannolikt uppstå även för hyresrätten. Särskilt eftersom det är den upplåtelseform som har
störst behov av renovering.
Om ett ROT-avdrag till fastighetsägaren införs för arbetskostnader med max 50 000 kronor per lägenhet,
där 20 000 lägenheter rustas, skulle kostnaden bli en miljard kronor per år. Det är en liten utgiftspost
jämfört med de 13 miljarder som satsas på ROT-avdrag för villa och bostadsrätt. Det är dessutom pengar
som återvänder till statskassan när fler hantverkare får chansen till jobb.
I samband med renovering är det lämpligt att pröva vilka energieffektiviseringar som behöver göras. Det
är många åtgärder som är samhällsekonomiskt lönsamma, men som inte är företagsekonomiskt lika
lönsamma och därför inte blir gjorda. Här har regeringen en chans att ta initiativet. Ur ett
samhällsperspektiv är det inte bara nödvändigt utan även lönsamt att satsa resurser på energieffektivisering
i samband med upprustning, inte minst av miljonprogramsområden. Det gynnar dessutom den tekniska
utvecklingen och svensk industri. Det är ingen vågad tanke, tvärtom. I dag finns en miljöbilspremie som
har samma syfte; en minskad energianvändning.
En tredje nödvändig reform är att införa skattefria underhållsfonder för fastighetsägarna. På så sätt
säkerställs resurser för periodiskt underhåll och upprustning. Med dagens skattesystem riskerar istället
fastighetsägare att behöva betala skatt på överskott som avsätts för framtida underhåll. Det gynnar varken
hyresgäster, fastighetsägare eller de som får i uppdrag att renovera fastigheterna. Med större marginaler
skapas bättre förutsättningar för att bygga och förvalta mindre lägenheter, något som bland annat landets
unga och studerande verkligen behöver.
Den sammanlagda satsningen på ROT till hyresrätt, miljöpremie för renovering och skattefria
underhållsfonder skulle vara en bråkdel av det som i dag tillfaller bostadsrätter och villor. För den
kostnaden får vi mer likvärdiga statliga stöd till bostadsformerna, ett kraftfullt bidrag till renovering av
befintligt bestånd och en stark satsning på tillväxtskapande åtgärder. Köksrenoveringar och
badrumsbyten behövs, även för personer som bor i hyresrätt. Nu är det dags för ROT-avdrag för
hyresrätter.
Vi föreslår:
Att utreda möjligheten att införa rot avdrag på hyresrätter

Handels-s Helsingborg
Helsingborg
Motionen insänd som Enskild
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 109
Att främja kooperativt ägande
Arbetarrörelsen har genom historien varit positiva till kooperativt ägande. Kooperativa förbundet är ett av
de bästa exemplen på hur arbetare kunde utmana en dåligt fungerande marknad och skapa
livsmedelsaffärer som kunde erbjuda livsmedel till vettiga priser och som utmanade de kapitalister som
skapade stora vinster på människors hunger och andra behov.
Det finns flera exempel på kooperationer som verkar än idag. Kooperativa Förbundet är ett exempel men
även Länsförsäkringar, HSB och ett flertal andra kooperationer verkar i Sverige idag. Kooperationen har
det senaste decenniet upplevt ett visst uppsving och 2011 var ett rekordår vad gäller nyregistrerade
kooperationer i Sverige. Allt fler bostadsbolag har också börjat utreda att bygga kooperativa hyresrätter,
kanske delvis på grund av den i Sverige havererade bostadsmarknaden.
I en tid då allt mer ägande koncentreras i händerna på några få behöver socialdemokratin utmana detta
ägande från flera olika håll. Mer ägande av kommuner, regioner och staten är naturligtvis nödvändigt.
Andra ägandeformer behöver dock också främjas. Kooperativt ägande är en sådan ägandeform. Om
exempelvis arbetarna själva skulle äga sin arbetsplats skulle det ytterligare försvaga kapitalismen och den
centralisering av ägandet som vi just nu ser i Sverige. Det skulle innebära att vinsten går tillbaka och
fördelas mellan de som faktiskt arbetar på arbetsplatsen och inte i huvudsak går till den som äger
arbetsplatsen men som inte producerar värdet av arbetet. Ett ökat byggande av kooperativa hyresrätter
skulle också kunna hjälpa till att lösa upp knutar på en bostadsmarknad som inte fungerar.
Socialdemokraterna behöver därför utreda hur kooperativt ägande kan främjas ytterligare i Sverige.
Jag yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt ska verka för att det utreds hur kooperativa ägandeformer kan
främjas ytterligare
Att motionen översänds till partikongressen 2021
Att motionen översänds till den skånska socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Adrian Magnusson
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 110
Att återinföra värnskatten
Från och med inkomståret 1995 infördes den så kallade värnskatten. Värnskatten innebär att den som har
förvärvsinkomster över en viss nivå betalar 25 % i statlig inkomstskatt på dessa förvärvsinkomster. För
inkomståret 2018 är detta belopp 662 300 kr. Det innebär att de personer som har en månatlig
förvärvsinkomst med cirka 55 192 kr får betala 25 % i statlig inkomstskatt på alla förvärvsinkomster som
överstiger detta belopp.
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I Januariavtalet har den socialdemokratiska partiledningen kommit överens med Miljöpartiet, Liberalerna
och Centerpartiet om att värnskatten ska tas bort från den 1 januari 2020. I den budgetproposition som
regeringen presenterade för riksdagen den 18 september 2019 föreslår regeringen att värnskatten ska
slopas från och med den 1 januari 2020. Förslaget att slopa värnskatten har hyllats från borgerligt håll,
bland annat av den före detta finansministern Anders Borg (M) och av borgerliga ledarskribenter.
Förslaget har i sin tur kritiserats hårt av LO och det är allmänt vedertaget att avskaffandet kommer att leda
till ökade klyftor i ett land som redan plågas hårt av ökade klassklyftor.
Värnskatten är en skatt som riktar in sig på de allra högsta förvärvsinkomsterna som tjänas i Sverige. Det
är en skatt som har en tydlig fördelningspolitisk effekt. Det är djupt olyckligt att svensk socialdemokrati nu
avskaffar denna skatt. Med tanke på att Januariavtalet förhoppningsvis är en kortvarig politisk lösning bör
Socialdemokraterna den dagen då det återigen är en rödgrön majoritet i Sveriges riksdag agera för att
återinföra värnskatten. Det räcker dock inte att vänta utan kravet måste finnas redan innan dess att
Januariavtalet är historia. Den skånska socialdemokratin borde gå i bräschen för det kravet.
Vi yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt ska driva att värnskatten ska återinföras
Att motionen översänds till den skånska socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Adrian Magnusson, Terese Grahn
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 111
Värnskatt
Sveriges höginkomsttagare ansåg att de orättvist fick betala en värnskatt. Varför några, med hjälp av
lobbing och rätta kanalerna till de styrende, lyckades avskaffa denna. Av detta blir följden extra krut till
den explosionsliknande ökningen av klyftan mellan de rika och de fattiga i landet. Monskade resuser till
välfärden. Antar att den borttagna värnskatten kommer att tvinga fram fler platta skatter, som spär på med
krut i fenomenet som beskrivs ovan. Dörför yrkar jag att Osby Arbetarekommun ställer sig positiv till
motionen och att Skånes distriktskongress ställer sig positiv.
För att värna skola, omsorg och migration, föreslås:
Att införa tillfällig statlig värnskatt, som i rättvisans namn då ska gälla för alla inkomsttagare.
Att inbakat i denna reform beräknas en höjning av grundavdraget, som kompensation.

Lennart Bejvel
Osby
Motionen insänd som Egen
Tommy Augustsson
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 112
Avskaffa RUT
Ska våra skattemedel gå till att subventionera den övre medelklassens livsstil eller ska pengarna gå till
samhällets ekonomiska utjämning? I den sakpolitiska överenskommelsen som gjordes i januari, 2019
mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet finns det två punkter som gäller
RUT-avdraget, punkt 3 och 16. Dessa innebär att taket ska tredubblas och breddas med fler tjänster.
Samtidigt i många kommuner görs besparingar i äldreomsorgen. Dessa pengar skulle göra sig bättre att
satsa i välfärden än bidrag till att människor får städat i sina hus utomlands, skjortor strukna och till
barnpassning. Det blir alltmer populärt att köpa privat barnomsorg i hemmet. Fler och fler har anlitat
barnflickor eller au pairer sedan RUT-avdraget infördes 2007.
Vi ser hur klasskillnaderna ökar i Sverige. Ojämlikheten breder ut sig. Att avskaffa RUT är en rättvisefråga.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
Att Skånes Socialdemokratiska partidistrikt antar motionen
Att motionen skickas till den Skånska Riksdagsgruppen

Jörn Jönsson
Landskrona
Motionen insänd som Egen
Jenny Tillander
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 113
Båtskatt och obligatoriskt båtregister för fritidsbåtar
Vår miljö är hotad från många olika håll. Skall vi med stolthet ge kommande generationer en framtida
livsmiljö måste vi se allvarligt på hur fort vår miljö förändras. Forskarna har bevisat detta i flera rapporter.
Ungdomar världen över demonstrera och ger oss signaler om att de inte accepterar och tolererar den allt
snabbare miljöförändringen som sker. Med all respekt för ungdomars vilja och delaktighet att rädda
planetens framtida bevarande är det vår skyldighet påverka deras berättigade framtid.
Vi måste alla vara bereda att medverka inom alla område. Forskaren Per Moksens vid Göteborgs
universitet har i sin rapport påvisat att fritidsbåtarna är en av de stora orsakerna till kustnära bottendöd
och ålgräsängars försvinnande. Detta främst genom småbåtshamnar, bryggor och båtar skuggar bottnarna
varvid livet dör. Ålgräsängar har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för ett stort
antal marina djur o växter, och fungerar som barnkammare åt arter som torsk, ål och sandkrabba.
Andra fordonsslag är ju registrerade och betalar skatt. Varför ska inte fritidsbåtslivet vara med och betalar
för de påvisade miljöskador som fritidsbåtarna utgör.
Undertecknad medlem ger socialdemokraterna i Lund uppdraget att anta motionen och verka för
genomförandet i kommande beredningsorgan.
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Knut Persson
Lund
Motionen insänd som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 114
Inför båtskatt och båtregister
Så var vi här igen! Många motioner med ovannämnda krav har under åren runnit under bron! Det finns ett
kortspel där man utrycker ”finns i sjön” och osökt kommer vi att tänka på det i denna fråga!
Vi kan bara spekulera om varför frågan inte tas på allvar. Men vi ger oss inte! Ett införande av båtskatt är i
allra högsta grad en rättvisefråga och också minst sagt en viktig miljöfråga!
Det har funnits ett båtregister men är sedan länge borttaget. Idag finns ett s.k. frivilligt båtregister där varje
båtägare gör egna val om att registrerar sin fritidsbåt eller inte. Det räcker inte. Vi behöver införa ett
båtregister värt namnet. Båtar ska registreras precis som alla andra motorfordon som framförs i offentlig
miljö. Idag betalar vi skatt för innehav av bil, fritidsboende etc. och vi motionärer ser det som en
självklarhet och som sagt som en tydlig rättvisefråga att skatt även ska gälla för innehav av fritidsbåt.
Diskussion om införande av båtskatt har varit på agendan i många år men aldrig nått ända fram till ett
tydligt beslut.
Havsmiljöinstitutet, bildat av svenska regeringen, släppte nyligen (14/10 2019) en färsk rapport om
tillståndet i våra hav. Där påtalar man utsläpp av olika miljögifter och koldioxidutsläpp. I rapporten
konstateras att fritidsbåtar är dåliga för miljön vid de svenska kusterna. Båtbryggor skuggar botten och
påverkar växter och fiskar negativt.
Ska vi vara trovärdiga i vårt engagemang för en bättre miljö, och i detta fall ett hållbart hav, så är det hög
tid att agera! En båtskatt kan bl. a finansiera de åtgärder som behöver göras för att hjälpa till att minimera
miljöskador.
När det gäller införande av båtskatt så är det nog med diskussioner. Det är nog med ord. Nu behövs
handling. Inför båtskatt! Nu! Inför båtregister! Nu!
Vi yrkar:
Att båtskatt på fritidsbåtar införs
Att båtregister införs
Att Socialdemokraterna i Malmö bifaller motionen och antar motionen som sin egen
Att motionen sänds vidare till partidistriktets kongress
Att motionen sänds vidare till riksdagsgruppen
Att vid eventuellt avslag ska motionen sändas vidare som enskild

Sylvia Björk, Anki Bergström Antagen av: Sydväst S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
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Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 115
Det är dags att göra verklighet av kollektiva löntagarfonder
Att vi idag fortfarande lever i stor maktkonstruktion i det kaptialstiga samhället är bedrövligt och det
måste vi unga Socialdemokrater göra något åt!
Kollektiva löntagarfonder har vi haft i Sverige tidigare en tog tyvärr borts av den borliga regeringen fån
1991-1994 men den här rågan häller inte omprövats av dagens socialdemokrater och det är därför det är
dags att göra det nu med ny bättre verition av kollektiva löntagarfonder.
En första modell lanserades av LO-ekonomen Rudolf Meidner, den socialdemokratiska politikern Anna
Hedborg och Gunnar Fond i augusti 1975 på uppdrag av LO-kongressen 1971, som detta år bifallit en
motion från Svenska Metallindustriarbetareförbundet författad av dåvarande utredningschefen Allan
Larsson. Motionen föreslog att frågan om kollektiv kapitalbildning skulle utredas.
Orsaken till utredningen var att den solidariska lönepolitiken ansågs fungera dåligt. Tanken med denna
lönepolitik var att löntagarna i de högproduktiva företagen skulle hålla tillbaka sina lönekrav samtidigt som
löntagarna i de lågproduktiva företagen kunde höja sina löner. En bieffekt av detta var att de mest
högproduktiva företagen då kunde göra sig större vinster än vad som möjligen hade varit fallet annars.
Detta kallades av facket för "övervinster" som ville att detta utrymme skulle gå till löntagarna- till exempel
senare genom löntagarfonder. Men själva "lönehöjningarna" i de lågproduktiva företagen medförde i
praktiken en arbetskraftsförflyttning till de mer högproduktiva företagen och branscherna för att på det
sättet säkerställa en hög och jämlik löneutveckling för löntagarna och garantera den fulla sysselsättningen.
Rudolf Meidner påstod att den solidariska lönepolitikens väg var fullt kantat av företagskonkurser. Men
med en aktiv arbetsmarknadspolitik, inrättandet av Arbetsmarknadsstyrelsen, och en full sysselsättning
blev dessa strukturförändringar på arbetsmarknaden inte någon större samhällsekonomisk fara under
1950- och 1960-talet, den så kallade golden age. Vänsterstämningarna från 1968 hade även fört med sig
nya krav på löner, arbetsförhållanden, inflytande och medbestämmande.
Den bärande tanken i det första förslaget till löntagarfonder var att 20 procent av de berörda företagens
vinster skulle omvandlas till så kallade riktade fondemissioner av aktier som skulle emottagas av
löntagarfonderna, vilkas styrelser skulle ha en majoritet av representanter för löntagarna. På sikt skulle
fonderna kunna äga över hälften av alla aktier i de större svenska företagen. I LO:s tidning
Fackföreningsrörelsen förklarar Meidner att förslaget var tänkt som ett direkt angrepp på kapitalägarnas
makt;
”Vi vill beröva kapitalägarna deras makt, som de utövar just i kraft av sitt ägande. All erfarenhet visar att
det inte räcker med inflytande och kontroll. Ägandet spelar en avgörande roll. Jag vill hänvisa till Marx och
Wigforss: vi kan i grunden inte förändra samhället utan att också ändra på ägandet.
Jag anser att socialdemokraterna måste ge det ny chans att göra ett nytt förslag om kollektiva
löntagarfonder. Jag anser att det nu dags att de som arbetar på golvet får större del av kakan och att det
inte bara vd som ska ta del av vinster och stoppa i egen fika utan det blir lika utdelande till de anställda i
företaget. Det ser till att fler får att säga till om saker på arbetsplatsen och löner förbättras det skeppas
både nya jobb och det kan bevars de jobb som redan finns när det anställda blir delägare i företagen. Jag
anser att det vi som är unga
Att Socialdemokraterna i Skåne aktiv driver frågan om löntagarfonder.
Jag yrkar:
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Att Socialdemokraterna i Skåne bildar opinion i en kampanj för löntagarfonder.
Att Kristianstad arbetarkommun antar motionen som sin egen och skickar motionen till distrikt kongress
2020
Att Socialdemokraterna i Skåne distrikt kongress bifaller motionen i sin helhet

Tony Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Enskild
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 116
Klimatvärnskatt
År 2019 betalar personer under 65 år 5 procent förhöjd statlig inkomstskatt, dvs. ”värnskatt”, på delen av
årsinkomsten som överstiger 703 000 kr eller 58 583 kr/månad. Personer 65 år och äldre har högre
grundavdrag och betalar värnskatt på årsinkomsten över 733 300 kr, eller 61 108 kr/månad. Som bekant
avskaffas skatten på initiativ av Centerpartiet enligt JAnuarieavtalet. Avtalet gäller emellertid enbart denna
mandatperiod. En enkel iakttagelse är att de mer bemedlade har större utrymme för olika typer
konsumtion i både saker, upplevelser och resor, vilket medför en ökad belastning på klimatet och miljön.
Det är därför rimligt kostnaderna för att motverka miljöförstöringen belastar denna grupp extra mycket.
Därför bör såsom vallöfte utlovas en klimatvärnskatt att uttas efter liknande princip som nuvarande
värnskatt, men med 12 miljarder.
Därför yrkar jag
att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet att vi inför det
kommande valet lovar en ny klimatvärnskatt.

Bo Widegren
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 117
Kräv 30 miljarder till välfärden
Idag råder en akut ekonomisk kris i ett flertal av Sveriges kommuner, vilket resulterat i nedskärningar
inom både bemanningen och servicen inom den kommunala offentliga sektorn, därav krävs kraftiga
statliga tillskott. Kommunal redogör i rapporten: skatteväxling för välfärden att det är helt avgörande att
anställa ytterligare 50 000 medarbetare inom den kommunala välfärden för att komma åt den kroniska
underbemanningen. För att kunna åstadkomma denna nödvändiga kvalitetshöjning av välfärden
uppskattar kommunal att det kommer krävas tillskott på 30 miljarder från staten. Tillskott som dessutom
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skulle kunna vara helt avgörande för att avvärja den akuta ekonomiska krisen inom ett flertal av landets
kommuner.
Idag står däremot skattesänkningar i januariavtalet i vägen för en sådan offensiv socialdemokratisk politik.
Krav på utökat rot/rut, sänkta marginalskatter, mer förmånlig företagsbeskattning och sänkta
arbetsgivaravgifter alla dränerar reformutrymmet och omöjliggör en offensiv satsning på offentlig sektor.
Därav krävs en omförhandling av januariavtalet som möjliggör tillskott på 30 miljarder utöver årliga
kostnadsökningar för att höja den kommunala välfärdssektorns kvalité. Detta är ett nödvändigt krav att
ställa gentemot samarbetspartierna för att kunna säkra välfärdsstatens finansiering och generera en
högkvalitativ service till medborgarna. Om inte en socialdemokratisk regering kan bedriva en
socialdemokratisk politik som stärker den kommunala välfärden existerar få motiv för den rådande
regeringen att sitta kvar, därav är det fullständigt nödvändigt att Socialdemokraterna kräver en satsning på
30 miljarder gentemot de nuvarande samarbetspartierna. Alternativet är att regeringen behöver se på
medans kommun krisen förvärras och det egna partiets trovärdighet i välfärdsfrågorna eroderas.
Vi yrkar:
Att Skånes Socialdemokratiska partidistrikt ska verka för en omförhandling av januariavtalet där
Socialdemokraterna kräver ett tillskott på 30 miljarder till den kommunala välfärden, utöver
kostnadsjusteringar.

Anton Svensson Antagen av: S-Studenter Malmö
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 118
Om fler gemensamt ägda bolag för att delta i offentliga upphandlingar
Under hösten 2019 har det rapporterats i media om ett antal uppmärksammade offentliga upphandlingar
som fått omfattande konsekvenser. Den mest uppmärksammade är den misslyckade upphandling som ett
antal regioner gjorde där Apotekstjänst AB fick i uppdrag att leverera sjukvårdsmaterial till regionerna.
Upphandlingen ledde till att sjukvårdsmaterial inte levererades till sjukhusen i regionerna och att bland
annat flera operationer fick ställas in.
Offentliga upphandlingar har i grunden ett gott syfte. Genom konkurrens så ska de gemensamma
verksamheterna kunna köpa in så bra varor och tjänster som möjligt till ett så lågt pris som möjligt.
Historien är dock full av exempel på när detta misslyckas och där exempelvis en kommun istället får dåliga
varor till ett alldeles för högt pris eller där människor utnyttjas för att en dålig vara ska produceras till ett så
lågt pris som möjligt. Ibland är det inte ens någon konkurrens utan endast ett fåtal bolag som skapat sig en
monopolställning på den så kallade fria marknaden kan lägga anbud.
Så länge det kapitalistiska systemet lever kvar så kommer arbetande människor att utnyttjas av andra som
vill tjäna på deras arbete. Det kommer finnas missförhållanden och underbetalt arbete. Det kommer
säkerligen också göras dåliga upphandlingar som leder till för höga kostnader i förhållande till det som
köps in. Vi kan som politisk rörelse däremot göra vad vi kan för att minska dessa missförhållanden och
dessa dåliga upphandlingar. Ett steg vore att skapa fler gemensamt ägda bolag inom olika branscher och
ge dessa i uppdrag att aktivt delta i offentliga upphandlingar och utmana de anbudsgivare som deltar i
dessa upphandlingar.
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Jag yrkar:
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt ska verka för att det utreds hur fler gemensamt ägda bolag kan
inrättas för att delta i offentliga upphandlingar
att motionen översänds till den skånska socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Adrian Magnusson
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 119
Säkring av försörjningen av vårdprodukter
Under året har åtskilliga patienter upplevt att mediciner restnoterats. Ja, t.o.m. att patienter fått avbräck i
livsviktig medicinering!!
Under senaste månaden - närmare bestämt efter det att vissa regioner bytt leverantör efter upphandling
där det billigaste alternativet var ett företag som tidigare inte sysslat med dylika leveranser – har dessutom i
flera regioner planerade operationer måst inställas p.g.a att nödvändig sjukhusmateriel inte levererats!! När
frågan väcktes om bistånd från regioner som hade lagrat material uppstod tveksamhet om ett sådant
förfaringssätt var förenligt med lagen om offentlig upphandling!! Den fortsatta bristen på vårdmaterial
ställer in operationer i flera regioner. Men även laboratoriesidan drabbas och får prioritera hårt.
Det är bra med regler om upphandling för att hålla priser nere. Men detta får ju inte leda till
att viktig medicinering av patienter måste avbrytas därför att apotek inte kan tillhandhålla föreskrivna
mediciner
att operationer eller annan vård måste inställas därför att beställt vårdmaterial inte kan levereras samt
att regionernas lagerhållning eftersätts så att vård kortsiktigt måste inställas
Upphandlingsbestämmelserna måste lämna utrymme för lägen där brister kan avhjälpas genom
materialleveranser över regiongränser.
Sammanvävt bör detta krisläge leda till övervägande vad överhuvudtaget kan överlämnas till privata
aktörer så att patientsäkerheten inom sjukvården inte sätts åt sidan.
Jag yrkar:
att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet att frågor om
patientsäkerhet med avseende på offentlig upphandling, lagerhållning av vårdmateriel och behov av statligt
ägande inom sektorn utreds.

Bo Widegren
Ystad
Motionen insänd som Egen
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Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 120
Ta bort möjligheten till kreativ skatteplanering
Det finns i dagens välfärd (vård, skola och omsorg) flera olika sätt att kringgå skatt och moms, vilket jag
anser urholkar vår gemensamma välfärd.
I dag sker kreativ skatteplanering genom att bolagisera kommunal verksamhet såsom vård, omsorg och
LSS. Genom att driva dessa verksamheter i kommunalt bolag återsöks moms, likt ett privat bolag inom
samma bransch.
I en kommun med ca. 16000 invånare är det 10-11 miljoner som man årligen kan återsöka moms för.
Om alla kommuner i Sverige genomförde denna kreativa skatteplanering skulle det få stora negativa
konsekvenser för den generella välfärden! Förutsättningar för att kunna ge likvärdig välfärd i hela landet
skulle kraftigt försämras.
Vi måste förhindra denna typ skatteplanering så att vårt generella välfärdsystem inte urholkas genom att
planera med skatterna och momsen.
Jag föreslår:
att förändra skattelagstiftningen på ett sådant sätt att det omöjliggör kreativ skatteplanering inom
kommunala vårdbolag.
att distriktskongressen bifaller motionen.
att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen för genomförande.

Ulrika Thulin
Bjuv
Motionen insänd som Egen
Stefan Svalö
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 121
Ta bort ränteavdraget på bostäder
Hushåll med stora lån har oftast också höga inkomster och får därför göra störst avdrag.
Ränteavdragen pressar upp bopriserna och omfördelar från låg till höginkomsttagare. Dessutom riskerar
de tränga ut behövliga välfärdssatsningar när räntan stiger, eftersom ränteavdragen då blir större.
Ränteavdraget gynnar välbeställda, och missgynnar människor med mindre inkomster. 85 procent av
avdragen går till den rikaste halvan av befolkningen, och den rikaste tiondelen får 20 gånger mer i avdrag
än den fattigaste. Avdraget är en orättvis subvention till rika.
Detta är djupt ojämlikt.
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Bopriserna i Sverige har stigit i decennier, och många är rädda att vi har en bostadsbubbla som kan
spricka. Hushållen i Sverige är bland de mest skuldsatta i världen – en stor risk för hela Sveriges ekonomi,
enligt Riksbanken, OECD och IMF.
Med ränteavdraget subventionerar staten bolån och uppmuntrar folk att låna pengar, trots att man
egentligen vill minska svenskarnas skuldsättning.
Sverige har just nu historiskt låga boräntor. Om avdragen började trappas ner nu skulle skillnaden i
plånboken för vanligt folk inte bli jättestor, och hushållen skulle få tid att vänja sig.
Vi yrkar:
Utreda möjligheten att ta bort ränteavdraget på bostäder

Handels S-förening
Helsingborg
Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 123
Åtgärder för ökad jämlikhet genom minskade ekonomiska klyftor
Kapital- och fastighetsskatter
Sedan 1980-talet har toppinkomsterna ökat enormt i Sverige tack vare stora värdeökningar i främst
finansiella tillgångar. Dessutom sänkta kapitalskatter och slopade arvs- gåvo- och förmögenhetsskatter.
Därutöver slopad fastighetsskatt.
Det undergräver tilliten till demokratin och rättvisan i samhället. Varför ska en vanlig löntagare betala skatt
om miljardären får stora skattesänkningar som löntagaren inte kan få, trots att båda har tillgång till samma
välfärd?
Som en del i en större skattereform bör socialdemokraterna kraftfullt driva kravet på ökad
kapitalbeskattning med fastighetsskatten som en grundbult. Numera är nästan alla ekonomer ense om att
det bör införas en rimlig fastighetsskatt.
Sverige är förmodligen det enda landet i västvärlden med fungerande ekonomier, som inte har
fastighetsskatt. Bostadspriserna stack iväg när fastighetsskatten slopades. Marknadsekonomin fungerar så
att det pris som tas ut är det köparen orkar betala. Med slopad fastighetsskatt fanns det utrymmet för
högre priser.
Hur en fastighetsskatt ska utformas kan diskuteras. Men utgångspunkten borde kunna vara
marknadsvärdet, samt att skatten ska dras vare månad för att undvika restskatt.
Regleringar av kapitalrörelser kan förvisso vara ett större problem, men frågan bör drivas via EU,
Internationella Valutafonden, (IMF) och Världsbanken. Även inom dessa institutioner har man under
senare tid kunnat märka en viss insikt om att vidgade ekonomiska klyftor är kontraproduktiva för hela
världsekonomin.
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Kapitalskatter är ett måste. USA och England insåg det efter de s k Panamadokumenten. Det måste hända
något i EU. Det kan också ske genom bilaterala skatteavtal med många länder. Portugal är ett land där
många svenskar skrivit sig för att slippa skatt på pensionen, som är 0 (noll) % de första 10 åren.
Är det rimligt att barn skall kunna ärva mångmiljonbelopp utan att betala skatt? En förändring måste
kopplas samman med gåvoskatt.
Villaägare och bostadsrättsägare är väldigt gynnade på hyresrättens bekostnad. När fastighetsskatten togs
bort borde man också minskat eller slopat ränteavdragen . Med dagens ränta handlar det förmodligen om
ca 20 miljarder kr.. Om räntan blir 4 - 5 %, då femdubblas ränteavdragen. Var skall de pengarna tas ifrån i
budgeten?
Införs fastighetsskatt bör reavinstskatten på bostäder sänkas, för att få större omflyttning på boendet. I en
skattereform bör man också successivt minska ränteavdragen.
Kommunal- och Regionskatt
Det skiljer nästan 6 kr mellan den kommun där man betalar minst resp den kommun där man betalar mest
i kommunalskatt. Det är orimligt. Det måste ske en betydligt kraftfullare kommunal skatteutjämning, så att
välfärden blir likvärdig i hela landet..
Inflationsmålet
Många hävdar att digitalisering och globalisering innebär permanent lägre inflation och att det inte är
meningsfullt att centralbanker och regeringar sätter upp mål för inflationen. Det mål på 2 % som vi har i
Sverige har inte nåtts på flera år. Riksbanken har ju inte kunnat använda räntan som något kraftfullt
ekonomiskt instrument på mycket länge.
Om man inte når det inflationsmål som man har satt upp, finns det en uppenbar risk att ekonomins
aktörer börjar tappa förtroendet för centralbankens förmåga och ambitioner att nå det. Vilka
konsekvenser får det?
Den mycket låga räntan – under långa perioder minusränta – har ju bl a också varit en bidragande orsak
till de höga fastighetspriserna
Man bör kanske ha ett mål med i en viss intervall som Europeiska centralbanken, ECB och den
Schweiziska centralbanken?
Hushållens skulder
Sverige har den högsta belåningsgraden av OECD länderna. Hushållens skulder (inräknat alla i hushållet
inkl. barn) är ca 190 procent av årlig disponibel inkomst. Det finns en stor risk i detta. Den var ca 120
procent 1991–92 som resulterade i fastighetskrisen.
Finansiell transaktionsskatt
Även förhållandevis låga skattesatser på finansiella transaktioner bör ge betydande intäkter. Ska den få
något påtaglig effekt måste den då införas på EU-nivå och det förekommer enligt uppgift diskussioner om
en sådan skatt inom unionen. Den bankskatt som beslutats i Sverige kan väl anses som ett första steg på
beskattning av finanssektorn?
Vårt politiska mål - ökad jämlikhet samt långsiktigt hållbar utveckling
Den ekonomiska politiken är ett led att nå våra politiska mål som de uttrycks i vårt partiprogram:
”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 homooch transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering”
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Den måste också utgå från det långsiktiga behovet. ”För vår överlevnad behövs ekonomiskt, socialt och
ekologiskt hållbar utveckling, som möter den nuvarande generationens behov utan att äventyra
kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina drömmar”
Utgångspunkter i en skattereform
Ovan nämnda målsättningar, i syfte att öka jämlikheten som också bidrar till en långsiktigt hållbar
utveckling, bör ingå som en viktig del i direktiven för en ny skattereform
Opinionsbildning krävs
Om vi ska kunna nå våra mål – som det uttrycks i partiprogrammet - måste det kopplas samman med att
vårt parti, på alla nivåer, driver en tydlig och kraftig opinionsbildning. Det bör utarbetas en strategi, som
förankras brett i partiet, angående vilka nödvändiga åtgärder och insatser som krävs. Bl a hur får vi
genomslag i media? Förutsättningar för rådslag i partiet m m.
Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar att uppdra åt distriktsstyrelsen att
verka för
att man genomför reformer på skatteområdet gällande fastigheter, samt på arv, gåvor och förmögenheter i
enlighet vad som anges i motionen i syfte att minska de ekonomiska klyftorna och öka jämlikheten
att man särskilt beaktar behovet av en kommunal skatteutjämning som innebär att regioner och
kommuner får förutsättningar att ge sina invånare en bra och trygg välfärd, som är likvärdig, oavsett vilken
del av vårt land som man bor i.
att man utvärderar inflationsmålet och prövar på vilket sätt som det behöver förändras
att det införs en finansiell transaktionsskatt
att bl a det ovan nämnda ingår som socialdemokratiska krav i direktiven för en skattereform
att det utarbetas en strategi för en tydlig och kontinuerlig opinionsbildning kring ökad ekonomisk
jämlikhet och rättvis och solidarisk fördelning
att motionen översänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen samt den svenska S-gruppen i EUparlamentet

Gunnar Jönsson, Annika Brodin, Ronny Hansson, Kerstin Vikner, Per Olsson, Tord Persson, Roger
Niklewski och Mats Nilsson
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 60
Stoppa övervinster i välfärden
En välfärd som fördelas efter behov och på lika villkor är ett av grundfundamenten i den svenska
modellen. Denna modell har länge bidragit till en jämn och hög kvalité i välfärden men har under 2000talet varit utsatt för ett hårt tryck, bland annat på grund av uteblivna satsningar. Samtidigt har välfärden
avreglerats kraftigt, och det har möjliggjorts för vinstdrivna företag att på ett unikt sätt bedriva verksamhet
med full kostnadstäckning. Detta har resulterat i att den privat drivna välfärden expanderat kraftigt i
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omfattning sedan 2000-talet. Den största del av den ökningen står större vinstdrivande företag, ofta ägda
av riskkapitalbolag. En av anledningarna till att det blev möjligt att driva välfärdstjänster i privat regi var
att mångfalden skulle öka. I dag ser vi dock en annan utveckling. De största koncernerna köper upp
mindre verksamheter.
Detta bidrar till flera problem,
• varav ett är läckage av skattemedel till bolagsägare. Det handlar om flera miljarder kronor årligen som
försvinner ut i övervinster enligt utredningen ”Ordning och reda i välfärden” (2016). I slutändan handlar
detta om medborgarnas förtroende för den skattefinansierade välfärden. När människor ser att de pengar
de betalt för skola, vård och omsorg försvinner ner i privata plånböcker urholkas också drivkraften att
vilja betala skatt.
• Ett annat problem är att privatiseringarna av välfärden har segregerande effekter, exempelvis inom
skolsektorn. Bland annat har det konstaterats att segregationen är större i kommuner där en större andel
av eleverna går i fristående skolor än i kommuner där ett färre antal elever gör detsamma.
• Ett annat problem är att olika intressen står i kontrast mot varandra. Välfärden är ingen marknad där du
gör val baserat på kvalitet kontra kostnad, utan välfärden drivs av tydliga samhällsmål. Vinstdrivande
företag drivs primärt inte av ett brinnande intresse att utveckla vår gemensamma välfärd utan av att tjäna
pengar. Undersökningar som gjorts visar exempelvis att friskolor har lägre lärartäthet och en högre grad
obehöriga lärare än kommunala skolor – något som blir möjligt eftersom de generellt rekryterar
högpresterande elever som kommer från studievana hem.
För att bryta den här nedmonteringen av den generella välfärdsmodellen och stoppa läckaget av
skattemedel behöver därför vinster i välfärden begränsas. Riksdagen behöver därför besluta att införa
stopp mot övervinster i välfärden i enlighet med de slutsatser som välfärdsutredningen dragit.
Det är en katastrof att staten tillåtit att företag får tjäna pengar på statliga eller kommunala skattepengar.
Vinsterna bör i stället gå direkt tillbaka till skattebetalarna, det vill säga till verksamheten.
Huvudprincipen ska vara att det som avsätts till välfärden också ska gå dit. Det innebär att det normala
bör vara att ett välfärdsbolag högst kan ta ut det som motsvarar statslåneräntan + en procent, det vill säga
det som enligt aktiebolagslagen gäller för aktiebolag med särskild vinstbegränsning (så kallade SVB-bolag).
Ska vi i tillräcklig omfattning kunna öka resurserna till välfärden så är en förutsättning att medborgarna
känner sig trygga med att deras skattepengar inte rinner iväg till privata konton eller till skatteparadis.
Samhället förlorar i två steg – först när våra gemensamma resurser försvinner till vinst, därefter när
riskkapitalbolagen genom kryphål i lagstiftningen undviker att betala skatt på denna vinst. Jag vänder mig
mot vinstdrivande företag inom välfärden. Detta för att jag vill att varje skattekrona ska gå till att förbättra
kvalitén och verksamheten inom skola, vård och omsorg. Det menar jag står i motsättning till höga vinster
inom vård, skola och omsorg.
att ett välfärdsbolag högst kan ta ut det som motsvarar statslåneräntan + en procent i vinst, det vill säga
det som enligt aktiebolagslagen gäller för aktiebolag med särskild vinstbegränsning (så kallade SVB-bolag)
att verka för att riksdagen ska besluta att införa stopp mot övervinster i välfärden i enlighet med de
slutsatser som välfärdsutredningen dragit.
att Socialdemokraterna Eslöv ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
att Eslövs Arbetarekommun skickar motionen vidare till Skånes socialdemokratiska distriktskongress.

Lilli Trpkoski
Eslövs Arbetarekommun
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Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Jan-Åke Larsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 61
Vinster i välfärden
Dagens rådande system gör att skattepengar som är avsedda för vår gemensamma välfärd istället går till
aktieägare. Det är ett orimligt system. Svenska löntagare avstår varje dag en del av sitt löneutrymme för att
viktiga samhällsfunktioner skall finnas tillgängliga. Detta sker via skattsedeln. När man avstår en del av sin
lön för att det ska finnas skolor till våra barn, sjukvård till våra sjuka och äldreomsorg till våra äldre, då
borde dessa pengar gå till just detta.
Vi har inga problem med om någon vill driva en privat skola eller ett privat sjukhus. Det är helt okej. Men
då skall dessa drivas med privata pengar, inte våra skattepengar. Vi yrkar därför på
Att Socialdemokraterna i Skåne driver frågan om att slopa friskolesystemet
Att Socialdemokraterna stiftar en lag som endast ger kommunen eller staten rätten att driva skola, vård
och omsorg med pengar från vårt gemensamma försäkringssystem.
Att Partidistriktet översänder motionen till den skånska riksdagsgruppen för genomförande.

Thomas Westman LOs Tvärfackliga S-Förening
Trelleborg
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen antagen vid
medlemsmötet 18/1-2021
Ordförande Marianne Pettersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 62
Stoppa vinstjakten i skola, vård och omsorg
Medborgare ska ha möjlighet att välja i välfärden. Men den typen av valfrihet som innebär frihet för
riskkapitalbolag att plocka ut miljonvinster ur välfärdssektorn är oacceptabel.
Coronatider har gjort konsekvenserna av privatiseringar i välfärden mycket tydliga.
Äldreomsorg
Fackförbundet Kommunal i en rapport visat att äldreboenden som drabbats hårdast av covid-19 hade en
högre andel timanställda. Äldreomsorgen i helhet lider av korta anställningar men de privata
äldreboendena är värst. Fler timanställda och fler osäkra anställningar gjorde de privata boendena mer
sårbara för smittan.
Det blir så när pengarna styr. Den viktigaste parameter som en privat aktör har att spela med för att skapa
den marginal man eftersträvar är personalkostnaderna. Det inte lönsamt att utbilda personal, tillsvidare
anställa dem och ge vettiga villkor. Timanställda, får ingen lön om de stannar hemma och minimal
utbildning.
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Sjukvård
Privatiseringarna av vården gjorde det svårt att planera och styra resurser dit de bäst behövdes under 2020.
När alla operationer på barn på Astrid Lindgrens sjukhus ställdes in vädjade sjukhusdirektören om att de
privata vårdföretagen skulle låna ut personal till intensivvården (några tvingande avtal om att de måste
göra det i en kris finns inte).
De flesta svarade: Det kan nog bli svårt. Med en mindre privatiserad vård skulle det inte hade varit just
barnen som väntar på operation som hade fått stå tillbaka när intensivvården behöver mer personal.
Friskolor
Det finns mycket som är problematiskt med dagens friskolesystem. Det finns starka drivkrafter för
friskoleföretag att locka till sig mindre resurskrävande elever och i konkurrensen om eleverna är de måna
om att visa upp sig från sin bästa sida. Det finns även en stark drivkraft för friskolorna att leverera det
som föräldrarna eftersöker, höga betyg men utan att de behöver vara rättvisa.
Börsnoterade aktiebolagsskolor som Academedia med flera, fortsatte under 2020 plocka ut hundratals
miljoner, mitt i en brinnande pandemi när andra branscher befann sig i djup kris med permitteringar och
varsel.
Privata skolor och vårdinrättningar har den friheten att välja de lätta eleverna och de lätta patienterna för
att maximera vinsten och samtidigt lämna över allt ansvar för de resurskrävande eleverna och patienterna
till kommunerna och regionerna. Skattebetalarna står kvar med kostnaderna och en skola och en vård som
sviktar under tyngden.
Att Eslövs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den till distriktskongressen
Att socialdemokraterna fortsätter verka för att stoppa vinstjakten i skola, vård och omsorg

Amila Pasic
Eslövs Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Jan-Åke Larsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 63
Avdragsrätt för fackavgift och A-Kassa
Avdragsrätt för fackavgift och A-kassa är viktigt för demokratin och samhället. Den tillsammans med
andra för åtgärder är en byggsten som bidrar till det sociala skyddsnätet. Vi har under 2020 sett effekterna
av uteblivet medlemskap i fackförbund och A-kassa. Effekterna som bland annat lett till att man blev
tvungen att lätta på regelverket i A-kassan under våren för att inte tusentals arbetare skulle bli utan
inkomst då många företag friställde arbetskraft. Notan för detta hade vi kunnat slå ut under en längre
period om anslutningen till fack och A-kassa hade varit större. Avdragsrätten för medlemskap i A-kassor
och fackföreningar avskaffades, första gången av den borgerliga regeringen M, L (Fp), C och KD 2007.
Andra gången var hösten 2018. Genom M och KD och deras så kallade "servettbudget", som med stöd av
Sverigedemokraterna röstades igenom i riksdagen. Innan dess hade avdragsrätten funnits för A-kassan
sedan 80-talet, avdragsrätten för fackavgift sedan 2002. Arbetsgivarna har dock fått behålla sina avdrag,
vilket medfört att tryggheten på arbetsmarknaden och stabiliteten i lönebildningen äventyras under
eventuella kriser som finanskrisen eller som nu senast, en pandemi. Det medför också att maktbalansen
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för arbetsmarknadens parter rubbas. Avskaffandet av avdragsrätten har slagit mycket hårt mot många av
Sveriges fackföreningar, A-kassor. Effekten av de höga avgifterna har medfört att medlemmar tvingas
välja mellan att ha råd med fackavgift, A-kassa eller inte. Vilket har bidragit till att medlemsantalet både i
A-kassan och fackföreningar sjunkit dramatiskt sedan 2007.
Att avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs.
Att avdragsrätten för A-kassan återinförs.
Att partidistriktet översänder motionen till den skånska riksdagsgruppen för genomförande.

Hans Björklund
Trelleborg
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen, antagen vid
medlemsmötet 18/1 2021
Ordförande Marianne Pettersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 64
Hållbart Samhälle – Hållbart Kapital
Vi lever i ett oerhört viktigt skede i vår planets liv. Vårt klimat förändras och vi måste ta radikala steg för
att skydda vår värld för framtida generationer. Idag genomför vi en massa bra initiativ för lösa
klimatkrisen. Men de stora förändringarna som behövs kräver inte bara initiativ inom politiken, utan det
krävs också ekonomiska riktings förändringar av kapitalet för att verkligen skapa förändring. Money talks.
Det är först när kapitalet börjar vända på skutan som den stora beteendeförändringen kommer ske. Och
det kan vi med politiska medel tydligt vara med att påskynda. Undersökningar visar att 73% av svenska
folket vill undvika oetiska och ohållbara investeringar i
sitt pensionskapital. Ett pensionskapital som är 5000 miljarder SEK (41 triljoner USD globalt). Tyvärr är
det en försvinnande liten del av svenskars pensionspengar som är investerade i hållbara investeringar. Och
det är tyvärr en försvinnande liten del av svenskar som känner till hur deras pensionspengar är investerade.
Detta bör vi ändra på. Hur? Dels bör vi förändra ägardirektiven i
de statliga pensionsfonderna så att de endast investerar i hållbara bolag. Idag investeras svenska
pensionspengar i alltför hög grad i icke hållbara och oetiska bolag. Dels bör vi skapa en lagstiftning som
förhindrar falsk marknadsföring av ”hållbara” investeringar. Idag finns ingen styrning på vad som har rätt
att kallas en hållbar investering. Alltså använts detta begrepp helt urskillningslöst och lurar svenska folket
att investera i fonder som är långt från hållbara eller etiska.
Med ovanstående förklaring yrkar därför motionären:
att S regionalt arbetar för att förändra ägardirektiven i de svenska statliga pensionsfonderna så att de bara
tillåts investera i hållbara bolag.
att S verkar för att regionala pensionslösningar för Region Skåne investeras hållbart och att Region Skånes
anställda som tillhandahåller dessa lösningar ges information och valmöjlighet att kunna investera sina
pensionspengar i hållbara fonder.
att Malmö arbetarekommun tar motionen som egen och skickar den till distriktskongressen 2021.
att distriktskongressen 2021 bifaller motionen.
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Jonas Michanek
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 65
Rut och Rot
Avdragsmöjligheter enligt ROT och RUT tillkom för att skapa arbetstillfällen i Sverige och samtidigt ge
möjligheter till personer/familjer att klara av livspusslet (RUT) samt att få råd att göra ombyggnader och
förbättringar i sin bostad ibland också energibesparande åtgärder (ROT).
Att dessa avdragsmöjligheter även får tillämpas för tjänster och arbete som utförs utanför Sveriges gränser
är ett helt felaktigt sätt att använda skattepengar.

att Socialdemokraterna driver frågan att avdrag enligt ROT och RUT endast får användas till tjänster och
arbeten som utförs inom Sverige

Irene Ebbesson
Båstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Ordförande Ingvar Bengtsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 66
Göra ockerpriser olagliga
I rådande pandemier och förra pandemier så har privatpersoner, företag och privata aktörer inom vården
valt att ta dyrare priser för försäljning av sina tjänster och varor. Detta leder inte bara till osäkerhet för
köparen utan även riskerar att sko sig på köparens pengar. Ockerpriserna måste därmed upphöra så att alla
kan förtjäna att klara sig på sin ekonomi trots att den privata ekonomin är dålig under pandemin. det ligger
i den socialdemokratiska andan att hjälpa den som har det svårt med sin privata ekonomin och därmed
måste ockerpriser göras olagliga. Alla ska ha råd med det som behövs i en kris kan handla om allt ifrån att
köpa hem masker till mat med mera. vi har även läst om hur privata aktörer inom vården tar dyra priser
för att den enskilda ska kunna testa sig för om man har covid-19 eller inte. Det är helt orimligt och icke
moralistiskt att låta dessa aktörer till att sko sig på de som är utsatta i en kris.
Att Socialdemokraterna verkar för att förbjuda ockerpriser
Att Socialdemokraterna verkar för att detta sker skyndsamt
Att Socialdemokraterna verkar för att skicka vidare motionen till kongressen 2021
Att Socialdemokraterna bifaller motionen i dess helhet
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Ted Sylwan Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

25 Jämställdhet
MOTION NR 124
Lika lön för kvinnor och män
Förra distriktskongressen avfärdade en motion om en lag om lika lön för kvinnor och män på samma sätt
skett i Island med ”Även om det finns mycket arbete kvar att göra för att nå en jämställd arbetsmarknad
så finns det redan en lagstiftning som tydligt talar om kraven och om hur kartläggning och åtgärder skall
göras”. Till saken hör att Ystads arbetarekommun skickade in motionen enbart som enskild.
I september 2019 presenterades Slutrapport av LOs Jämlikhetsutredning. Av den framgår bl.a. att
medellivslängden för kvinnor med kort utbildning har stått och stampat i decennier; jämför
Jämlikhetsanden om ekonomiska sambandet med hälsa.
Enligt gemensamt arbete mellan Akademikerförbunden och Almega, Framtidens arbete, sammanfattar:
Skillnaderna i lönerelationerna mellan könen har varit ungefär densamma de senaste 20 åren. De
omfattande insatser i form av lagstiftning och propaganda som genomförts tycks inte ha satt nämnvärda
spår.
Löneskillnaderna i högavlönade yrken har varit små strax efter examen, men män i karriär har senare
väsentligt ökat klyftorna till kvinnor i samma yrken.
Man kan konstatera det görs alldeles för litet för att nå en jämställd arbetsmarknad, en målsättning som
bör vara angeläget för oss Socialdemokrater.
Jag yrkar:
att distriktskongressen till partistyrelsen, riksdags- och regionsfullmäktigegruppen framför önskemålet att
Socialdemokratiska partiet inför nästa val mer aktivt verkar för att målsättningen om lika lön för kvinnor
och män i samma arbete snabbas på.

Bo Widegren
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 125
Jämställd arbetsmarknad
Det ställs idag krav på att integrationen skall gå fortare och alla skall göra sitt bästa för att så snart som
möjligt börja arbeta i Sverige. Utomeuropeiska kvinnor har inte fått den chansen i verkligheten. Inte ens
de med hög utbildning till yrken där det råder brist på arbetskraft. Dessa kvinnor har kommit till vårt land
av nöd men får vänta på att börja sitt liv här. Många är ensamma med flera barn och det är tärande att
bara gå hemma utan sysselsättning. Reglerna för uppehållstillstånd gör att de inte får börja läsa SFI före de
fått uppehållstillstånd och därmed inte kan börja arbeta, isoleringen blir total. Kraven på kvinnorna är
stora och då måste stat och kommun hjälpa till på vägen mot ett värdigt liv med sysselsättning och ett nytt
språk. Varje individ som tar det steget är en vinst för stat och kommun.
Vi yrkar:
Att invandrarkvinnor ska få göra praktik i de yrken som de redan har jobbat inom eller har utbildning ifrån
sitt hemland.
Att invandrarkvinnor får praktisera inom bristyrken
Att regeringen återskapar extratjänster

Ingalill Bjartén, Ann-Christin Råberg, Anita Olsson, Birgitta Öhman, Agneta Åhlin
Simrishamn
Motionen insänd som Egen
Karl-Erik Olsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 14
Jämställdhet
Jämställdhet mellan män och kvinnor är en självklarhet för många, dock finns det stora skillnader i vårt
samhälle. Det är ett svaghetstecken att det fortfarande råder patriarkala strukturer i vårt land. vi ser idag en
stor skillnad i ekonomisk fördelning mellan kvinnor och män. Kvinnor som grupp tjänar mindre än män
och har oftast sämre anställningsvillkor. Vi ser stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller våld
i nära relationer. det är kvinnor som är överrepresenterade i gruppen som utsätts för våld. Sverige är enligt
undersökningar ett av de mest jämställda länderna, dock har vi en lång väg att vandra. I dagens samhälle
skall det inta vara några skillnader mellan könen, men ändå är det stora skillnader. För att Sverige skall
utvecklas som nation och våra barn och barnbarn skall kunna leva i vårt underbara land med samma
förutsättningar måste det tas krafttag i jämställdhetsfrågorna. Av ovanstående anledning vill vi
Att Socialdemokraterna gör en maktutredning med genusperspektiv som skall vara klar juni 2022.
Att Partidistriktet översänder motionen till den skånska riksdagsgruppen för genomförande.

Thomas Westman och LOs tvärfackliga S-Förening
Trelleborg
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Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen antagen vid
medlemsmötet 18/1 2021
Ordförande Marianne Pettersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 17
Lika lön oavsett kön i samma yrke
Dagens arbetsmarknad är uppbyggd att man ska få betalt för det arbete man utför men systemet funkar
inte för alla. Just ett kön som inte får samma ekonomiska jämlikhet är just kvinnor. Flertalet studier har
visat på att löneklyftan mellan män och kvinnor har minskat efter år men samma studie visade på att den
tanken som det sker så är det inte jämställt förena 2050 visade en rapport från medlingsintitutet publicerad
2019 (https://www.mi.se/publikationer/arsrapport-for-2019/). En annan undersökning från Sveriges
kvinnolobby publicerad 2020 (https://via.tt.se/pressmeddelande/kvinnor-jobbar-gratis-51-minuter-omdagen?publisherId=1565293&releaseId=3271322) kunde visa på att kvinnor jobbar gratis i 51 minuter på
varje arbetspass och kunnat se att kvinnor i Sverige arbetar gratis efter klockan 16.09. Det är oacceptabelt
att kvinnor tjänar mindre i lön trots samma arbetsuppgifter och utbildning. Sveriges kvinnolobby la fram
förslag som Socialdemokraterna skulle inte enbart vinna fler röster på men även öka jämställdheten mellan
män och kvinnor när det kommer till lönekuvertet samt pensionen. Enligt svensk lag som heter
Jämställdhetslag (1991:433) måste främjande av mäns och kvinnors rättigheter vara jämställda på
arbetsmarknaden. Då krävs det en jämställd föräldraförsäkring, Ökad tillsyn och skärpta sanktioner
kopplat till kravet på lönekartläggning, samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer
och att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas. En liten förändring av jämställdhetslagen
måste göras i den riktningen så att arbetsgivaren inte får diskriminera en anställd i lönekuvertet beroende
på kön.
Att Socialdemokraterna verkar för att lyfta frågan om lika lön oavsett kön
Att Socialdemokraterna verkar för att förslagen från kvinnolobbyn blir reformer
Att Socialdemokraterna verkar för att lagförändring av jämställdhetslagen görs som förbjuder arbetsgivare
att diskriminera arbetstagare efter kön
Att Socialdemokraterna verkar för att ger uppdrag till Socialdemokraternas styrelse för att säkerställa att
dessa reformer sker
Att Socialdemokraterna verkar för att säkerställa så att införa lika lön oavsett kön i samma yrke införs som
krav i kollektivavtal
Att Socialdemokraterna verkar för att jämställdheten mellan män och kvinnor blir fastställd i inkomsten
Att Socialdemokraterna verkar för att skicka vidare motionen till kongressen 2021
Att Socialdemokraterna bifaller motionen i dess helhet

Ted Sylwan Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen
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26 Brott och Straff
MOTION NR 126
Behovet av en Nationell reservpool
Den 1 oktober 2012 avskaffades Beredskapspolisen av den då styrande Alliansregeringen.
Nedläggningsbeslutet möttes av kritik från olika håll eftersom den säkerhetspolitiska utvecklingen snarare
talade för en utbyggnad. Forskare inom Försvarshögskolan, Försvarets forskningsanstalt, Kungliga
krigsvetenskaps akademin och sakkunniga inom terrorism har i olika forum uppgett behovet av ett
återinförande av beredskapspolisen.
Mellan 2005 och 2008 gjorde Rikspolisstyrelsen (RPS) inte mindre än 8 framställan till två regeringar om
att få sätta in, eller vid behov, beredskapspolisen. Bakgrunden till varför RPS gjorde dessa framställande
var för att samhället hade utsatts för eller riskerar att utsättas för särskilt svåra och påfrestande situationer
från ordnings- och säkerhetssynpunkt. Vid samtliga framställande fick RPS regeringarnas medgivande.
Statsråden Thomas Bodström, Morgan Johansson och Beatrice Ask fick klart för sig vad som stod på spel.
Ett exempel på där RPS fick regeringens medgivande att sätta in beredskapspolisen var i samband med
stormen Gudrun och vid behov i samband med Tågurspårningen 2005 utanför Kungsbacka. Vid
Kungsbackaolyckan skulle det kräva stora polisära resurser som polismyndigheten i Halland ansåg sig inte
klara av trotts att polisen i Västra Götaland och Skåne skulle bistå. Enligt Räddningsledaren och polisen
räknade man att vid behov spärra av en radie på 5 km runt olycksplatsen och att man skulle behöva
evakuera 20 000 personer och beräknades ta ca 48 timmar. Därefter skulle området behöva vara utrymt,
bevakat och avspärrat under ca tre dygn. Stora geografiska områden kräver stora resurser poliser och
tidsfaktorn spelar en avgörande roll, polisen har inte resurser över tid. Statsråd Morgan Johansson gav
regeringens medgivande.
I början av 2010 fick regeringen en framställan från RPS om att få göra en översyn av enheten. En av
motiveringarna var att beredskapspolisen sällan användes. Det hörde liksom inte till saken, det räckte med
att det fanns en risk för att det skulle hända något allvarligt och som vi har kunnat konstatera har de
allvarliga och omfattande störningar på samhället från ordnings- eller säkerhetssynpunkt, eskalerat. Den
största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget, terrordåd och en förhöjd risk för terrorhot sist men
inte minst naturkatastrofer.
Det är dyrbara poliser man slussar runt och inte minst väldigt resurskrävande. De närmare 7000 poliser i
ingripandeverksamheten måste få en chans att arbeta med förebyggande och trygghetsskapande uppgifter
som finns i deras medborgarlöfte. Det är av stor vikt att dessa får fortsätta med detta viktiga arbete och
inte åka till andra delar av landet. Det sliter både på personalen och myndigheten.
Polismyndigheten måste ha en bra beredskap och en bra förstärkning att sätta in vid naturkatastrofer,
allvarliga och omfattande olyckor eller risken för sådana. En Nationell reservpool skulle utgöra denna
viktiga förstärkning både för samhället och polisen!
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag på
Att införa en Nationell reservpool
Att motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress 2021
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Mikael Juul Sörensen
Kävlinge
Motionen insänd som Egen
Rune Sandström
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 127
Inför inkomstbaserade böter även i Sverige
I många länder, exempelvis Finland och Schweiz, är hastighetsböter inkomstbaserade. Det innebär att
bötesbeloppet för fortkörning beror på din inkomst – ju mer du tjänar, desto mer får du betala. Medan i
Sverige har vi fasta belopp för böter i trafiken. Vi borde skapa bötesbeloppet som är baserad på hur
mycket man tjänarför att skapa mer rättvist.
Vi yrkar:
Att Socialdemokraterna verkar för att undersöka möjligheten att införa inkomstbaserade böter i Sverige.
Att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till partidistriktskongress
Att partidistriktskongressen antar motionen och skickar den till Riksdagsgruppen

Mubarik Abdirahman Antagen av: Rosengårds S-förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 128
Motion för att återinföra kvarterspoliser som vardaglig praxis i behövande
områden.
Idag möter vi stora problem i det integrerande arbetet, flera av våra städer har fått hela områden som
präglas av utanförskap och segregation. Dessa områden utsätts i allt högre takt för kriminella gängs
inflytande. Parallellt med den här utvecklingen har vi sett ett mönster som återkommer i de flesta av
västvärldens länder, en tillbakagång av polisiär närvaro på många håll i vardagen hos människor.
Polisväsendet tenderar att få ett allt större avstånd från det sociala samspelet med medborgarna, som
tidigare har varit en naturlig del av dess arbete.
Polisens nödvändiga brottsförebyggande åtgärder kan fungera som ett kitt mellan en socialt utsatt
boendemiljö och möjliggörandet för att lösa dess olika problematiker genom dialog och närvaro är på väg
bort till fördel för striktare brottsbekämpning, och misstroendet för statliga myndigheter i samma
områden är på uppgång. För att stoppa problematikerna som har uppkommit när integrationen inte
fungerat på vissa håll måste polariseringen som sker, inte bara i politiken men också i det större samhället,
vändas.
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Många av oss socialdemokrater vet till skillnad från borgliga politiker att, ”buset, som ska bekämpas med
hårdare tag och högre straff”, är vanliga människor som reagerar på sin miljö, det hade lika gärna kunnat
vara du som jag under fel förutsättningar. Saknas de viktiga inslagen av demokrati, trygghet och
framtidsutsikter, som arbetstillfällen, är vägen till ett avvikande från majoritetssamhället kort. När jag var
yngre och mina föräldrar pratade om rättsväsendet, fick jag uppleva att förr lärde sig folk känna ”sina”
poliser vid namn, dessa kunde till fördel visa att det finns en människa bakom uniformen. Polisen var inga
skrämmande människor att agera ögontjänare åt, utan någon man litade på, till och med kunde anförtro
sig till och därigenom blev det mindre förstörelse, skadegörelse och konfliktseskalering genom dessas
närvaro. I kontrast till utvecklingen vi har idag med avståndstagande av lokalbefolkningen från en
myndighet,skedde i stället en överbryggning och försök till förståelse för både myndighetsutövarens och
medborgarens vardag. Idag, i det patrullerande arbetet syns knappt polisen patrullera till fots, medborgare
ser ofta en tonad bil, som med åren allt mer liknar militärfordon, åka förbi i ett övervakande mak och när
medborgarna ser en polisnärvaro i sitt boendeområde idag, så färdas lätt tanken till, ”vad är det nu som är
fel?” Det är inte längre normalt att uppleva polisen i sin vardag som ett tecken på trygghet och lugn, utan
som ett tecken på oro. Idag arbetar många organisationer med integrationsstärkande arbete, men för att
väga upp dessas insatser behövs även institutioner som polisen på plats med egna representanter. Om
kvarterspoliser återinförs ger det en ökad lokal koppling till områdena dessa patrullerar, vilket verkar för
att ge en ökad insyn i eventuella missförhållanden i området i en större utsträckning och dessutom för att
minska allmänhetens alienering från polisen och i förlängningen staten som tyvärr är på uppgång. Det är i
mötet med befolkningen som polisen kan verka för att bygga förtroende och tillit för polisväsendet. Att ge
en myndighetsperson att lita på är viktigt, likaså att ge ett ansikte som folk i närområdet kan känna igen
och därför skulle enbart närvaron av ett sådant minska benägenheten till att begå brott. Polisen måste
därför ges lokalt allokerade resurser som möjliggör en vardaglig dialog med innevånarna igen. Poliser
knutna till ett specifikt område kan verka för en ökad kartläggning av vilka individer det är som är
drivande i att föra närområdet i en destruktiv riktning och kan se vilka som riskerar att dras in i kriminell-,
politisk-, religiös- eller kulturell icke-demokratisk verksamhet”, exempelvis våldsbejakande extremism.
Föräldrar, vuxna och andra ungdomar på området vet oftast vilka dessa är, men avståendet till
myndigheter är för stort, förtroendet för litet, för att upprätta en dialog med myndigheter om vad som
kunnat göras. Därför, att återetablera en praxis med kvarterspoliser, skapar på sikt en ökad tilltro för
demokrati och för stat, en ökad trivsel i miljonprogrammen, det verkar mot förvärrad segregation och för
ökad säkerhet, saker som är en bristvara på flera håll i våra större städer. Kvarterspoliser som är väl
bekanta med folket och området, bidrar till att skapa en ökad förståelse för problematikerna som gäckar
dessa, insikter som i bästa fall andra instanser kan komma att dra nytta av.
Utifrån texten ovan yrkar vi på,
;Att verka för att kvarterspoliser återigen blir ett permanent och återkommande inslag i kommunernas
stadsdelar.
;Att Arbetarekommunen antar motionen som sin egen och skickar den till distriktskongressen 2020.

Närlunda Socialdemokratiska förening
Helsingborg
Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 129
Nämndemannen är folkets röst i våra domstolar och måste värderas efter det
Med ett samhälle i förändring ser vi vårt offentliga uppdrag som nämndeman som en viktig del av
demokratin i Sverige. Fria oberoende domstolar är en princip som Sveriges grundlag bygger på.
Utvecklingen av vårt samhälle tillsammans med lagförändringar har medfört en ökad arbetsbelastning för
domstolarna. Landets ca 8500 nämndemän som dömer i domstol tillsammans med juristdomarna behöver
därför uppmärksammas särskilt avseende arbetsförhållanden, ersättningsregler och kompetensutveckling.
Även en ökning av arvodena behöver snarast komma till stånd. Rättvis likartad tillämpning av
regelsystemet över landet är viktigt för nämndemännens villkor.
Domstolarna besitter en stor makt och många av deras beslut kan vara oerhört ingripande för den
enskilde. Allmänhetens förtroende för rättskipningen är därmed av stor vikt. Syftet med
nämndemannasystemet är att ge medborgarna inflytande och insyn i den dömande verksamheten och
därmed skapa förtroende för domstolarna. Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att bidra till
ett rättssäkert samhälle.
Domstolarna signalerar nu att de vill bredda och föryngra nämndemannakåren. Tydligt är att det är svårt
att rekrytera yrkesaktiva och yngre personer till detta viktiga uppdrag. Vi behöver även bredda kåren för
att få fler yrkeskategorier mm representerade.
Aktuell ersättning, historik och dess utveckling
Nämndemännen arvoderas med ett heldagsarvode om 500 kr brutto. Arvodes- och
ersättningsbestämmelserna har inte följt med den allmänna löneutvecklingen eller inflationen. Arvodena
har stått still sedan 2007! Därför riskerar de låga arvodena att allvarligt skada folkförankringen och
förtroendet för rättssystemet.
2007 höjdes arvodet för en sammanträdesdag från 300 kronor till 500 kronor. Samtidigt infördes en
särskild arvodesnivå (250 kronor) för nämndemän som under en sammanträdesdag tjänstgjort kortare tid
än tre timmar. Halvdags arvodet bör tas bort. Som exempel, ibland händer det att en nämndeman kallas
till tjänstgöring heldag men när förhandlingen börjar visar det sig att den tilltalade inte dyker upp och
förhandlingen ställs in. Då får nämndemannen bara ersättning för en halv dag trots att nämndemannen
avsatt en hel dag.
När ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut så ingår ingen semesterersättning och inte heller
kompensation för inbetalning till tjänstepension.
Förändringar i rättssamhället
I spåren av den ökande kriminaliteten, ökar också hat och hot mot domstolar och tjänstgörande
nämndemän. Vidare ökar antalet mål som pågår över flera dagar, vilket ställer högre krav på
nämndemännens flexibilitet och att med kort varsel, åta sig dessa ofta komplicerade mål.
Arbetsbördan i domstolarna har kraftigt ökat de senaste åren. Detta har inneburit en hårdare prioritering
av mål samt längre väntetider på att målen skall tas upp till huvudförhandling. En vårdnadstvist kan till
exempel tvingas vänta i flera år på ett avgörande i domstolen. Domstolsverket konstaterar själva att den
höga arbetsbelastningen, sammantaget har lett till en sämre arbetsmiljö i domstolarna. Domstolsverkets
senaste prognos över antalet brottmål, visar på en ökning med 15 procent mellan 2018 och 2022.

Säkerställa rättssäkerheten utifrån nämndemannens uppdrag
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Sett i ovanstående perspektiv är det särskilt oroande att antalet nämndemän som under årets rekryteringsoch nomineringsarbete, blir ungefär lika många som 2014. För fem år sedan hanterades det ca 84 000
brottmål och nu pekar prognosen försiktigt på ca 30 000 fler mål per år.
Nämndemännen tar i anspråk arbetstid och fritid för att bidra till ett rättssäkert samhälle. De genomför
detta uppdrag med risk för sin egen säkerhet då det alltid finns en eventuell chans till vedergällning efter
ett domslut. Nämndemännen representerar lagstiftaren och blir så den garant som säkerställer att
demokratin upprätthålls enligt grundlagen som syftar till rättssäkra domstolar.
Slutligen
Varje domstol är sin egen myndighet. Nämndemännens arbetsvillkor måste förbättras och bli mer lika
över riket och i regionen från domstol till domstol. Arvoden och ersättningar måste kraftigt höjas för att
bättre svara mot det faktiska ansvar och arbete som nämndemännen lägger ned. De program som finns
inom det rättsvårdande myndigheter för att hantera hat, hot och psykisk påfrestning måste fullt ut ställas
till nämndemännens förfogande. Det ska vara en självklarhet att nämndemännen omfattas av
säkerhetsskyddet eftersom de lika lite som juristdomarna väljer sina egna mål
Utifrån ovan yrkar vi på
Att dagens arvode justeras skäligt med en indexreglering utifrån ett oförändrat arvode sen 2007 och en
kraftigt ökad arbetsbelastning
Att halvdagsarvodet tas bort och ersätts med heldagsarvode
Att nämndemännen inte ska få någon inkomstförlust till följd av sitt uppdrag
Att nämndemän som är egenföretagare ersätts enligt en schablon om inte de kan styrka en inkomstförlust
likt en anställd och dess underlag från arbetsgivaren
Att nämndemännen ska omfattas av samma skydd och säkerhetsregler som personalen i domstolen i
enlighet med deras kollektivavtal
Att nämndemännen ska ha kontinuerliga fortbildningar i takt med förändringar i rättstillämpningen
Att motionen överlämnas till partidistriktets riksdagsledamöter att driva

Orvar Turegård - Vellinge Arbetarekommun, Torbjörn Sköld - Svedala Arbetarekommun, Margareta
Liljedahl Eriksson - Helsingborgs Arbetarekommun
Vellinge
Motionen insänd som Egen
Lars Klang
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 130
Nämndemannen är folkets röst i våra domstolar och måste värderas efter det
Med ett samhälle i förändring ser vi vårt offentliga uppdrag som nämndeman som en viktig del av
demokratin i Sverige. Fria oberoende domstolar är en princip som Sveriges grundlag bygger på.
Utvecklingen av vårt samhälle tillsammans med lagförändringar har medfört en ökad arbetsbelastning för
domstolarna. Landets ca 8500 nämndemän som dömer i domstol tillsammans med juristdomarna behöver
därför uppmärksammas särskilt avseende arbetsförhållanden, ersättningsregler och kompetensutveckling.
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Även en ökning av arvodena behöver snarast komma till stånd. Rättvis likartad tillämpning av
regelsystemet över landet är viktigt för nämndemännens villkor.
Domstolarna besitter en stor makt och många av deras beslut kan vara oerhört ingripande för den
enskilde. Allmänhetens förtroende för rättskipningen är därmed av stor vikt. Syftet med
nämndemannasystemet är att ge medborgarna inflytande och insyn i den dömande verksamheten och
därmed skapa förtroende för domstolarna. Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att bidra till
ett rättssäkert samhälle.
Domstolarna signalerar nu att de vill bredda och föryngra nämndemannakåren. Tydligt är att det är svårt
att rekrytera yrkesaktiva och yngre personer till detta viktiga uppdrag. Vi behöver även bredda kåren för
att få fler yrkeskategorier mm representerade.
Aktuell ersättning, historik och dess utveckling
Nämndemännen arvoderas med ett heldagsarvode om 500 kr brutto. Arvodes- och
ersättningsbestämmelserna har inte följt med den allmänna löneutvecklingen eller inflationen. Arvodena
har stått still sedan 2007! Därför riskerar de låga arvodena att allvarligt skada folkförankringen och
förtroendet för rättssystemet.
2007 höjdes arvodet för en sammanträdesdag från 300 kronor till 500 kronor. Samtidigt infördes en
särskild arvodesnivå (250 kronor) för nämndemän som under en sammanträdesdag tjänstgjort kortare tid
än tre timmar. Halvdags arvodet bör tas bort. Som exempel, ibland händer det att en nämndeman kallas
till tjänstgöring heldag men när förhandlingen börjar visar det sig att den tilltalade inte dyker upp och
förhandlingen ställs in. Då får nämndemannen bara ersättning för en halv dag trots att nämndemannen
avsatt en hel dag.
När ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut så ingår ingen semesterersättning och inte heller
kompensation för inbetalning till tjänstepension.
Förändringar i rättssamhället
I spåren av den ökande kriminaliteten, ökar också hat och hot mot domstolar och tjänstgörande
nämndemän. Vidare ökar antalet mål som pågår över flera dagar, vilket ställer högre krav på
nämndemännens flexibilitet och att med kort varsel, åta sig dessa ofta komplicerade mål.
Arbetsbördan i domstolarna har kraftigt ökat de senaste åren. Detta har inneburit en hårdare prioritering
av mål samt längre väntetider på att målen skall tas upp till huvudförhandling. En vårdnadstvist kan till
exempel tvingas vänta i flera år på ett avgörande i domstolen. Domstolsverket konstaterar själva att den
höga arbetsbelastningen, sammantaget har lett till en sämre arbetsmiljö i domstolarna. Domstolsverkets
senaste prognos över antalet brottmål, visar på en ökning med 15 procent mellan 2018 och 2022.

Säkerställa rättssäkerheten utifrån nämndemannens uppdrag
Sett i ovanstående perspektiv är det särskilt oroande att antalet nämndemän som under årets rekryteringsoch nomineringsarbete, blir ungefär lika många som 2014. För fem år sedan hanterades det ca 84 000
brottmål och nu pekar prognosen försiktigt på ca 30 000 fler mål per år.
Nämndemännen tar i anspråk arbetstid och fritid för att bidra till ett rättssäkert samhälle. De genomför
detta uppdrag med risk för sin egen säkerhet då det alltid finns en eventuell chans till vedergällning efter
ett domslut. Nämndemännen representerar lagstiftaren och blir så den garant som säkerställer att
demokratin upprätthålls enligt grundlagen som syftar till rättssäkra domstolar.
Slutligen
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Varje domstol är sin egen myndighet. Nämndemännens arbetsvillkor måste förbättras och bli mer lika
över riket och i regionen från domstol till domstol. Arvoden och ersättningar måste kraftigt höjas för att
bättre svara mot det faktiska ansvar och arbete som nämndemännen lägger ned. De program som finns
inom det rättsvårdande myndigheter för att hantera hat, hot och psykisk påfrestning måste fullt ut ställas
till nämndemännens förfogande. Det ska vara en självklarhet att nämndemännen omfattas av
säkerhetsskyddet eftersom de lika lite som juristdomarna väljer sina egna mål
Utifrån ovan yrkar vi på
Att dagens arvode justeras skäligt med en indexreglering utifrån ett oförändrat arvode sen 2007 och en
kraftigt ökad arbetsbelastning
Att halvdagsarvodet tas bort och ersätts med heldagsarvode
Att nämndemännen inte ska få någon inkomstförlust till följd av sitt uppdrag
Att nämndemän som är egenföretagare ersätts enligt en schablon om inte de kan styrka en inkomstförlust
likt en anställd och dess underlag från arbetsgivaren
Att nämndemännen ska omfattas av samma skydd och säkerhetsregler som personalen i domstolen i
enlighet med deras kollektivavtal
Att nämndemännen ska ha kontinuerliga fortbildningar i takt med förändringar i rättstillämpningen
Att motionen överlämnas till partidistriktets riksdagsledamöter att driva

Torbjörn Sköld - Svedala Arbetarekommun, Margareta Liljedahl Eriksson - Helsingborgs
Arbetarekommun, Orvar Turegård - Vellinge Arbetarekommun
Svedala
Motionen insänd som Egen
Leif Göthed
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 131
Nämndemansarvode
Den senaste tidens fokus på krafttag mot kriminaliteten har medfört att även landets domstolar har
kommit att granskas. Alla riksdagspartier vill ge ökade resurser till alla delar av rättssystemet för att stävja
den ökade brottsligheten. Landets cirka 8500 nämndemän som dömer i domstol tillsammans med
juristdomare behöver uppmärksammas särskilt avseende ersättningsregler och
kompetensutveckling.Rättvis tillämning av regelsystemet över landet är viktigt för nämndemännens villkor
samt att en ökning av arvoden kommer till stånd. Självständdiga och opartiska domstolar är en
förutsättning för ett välfungerande demokratiskt samhälle. Domstolarna besitter stor makt och många av
deras beslut kan vara oerhört ingripande för den enskilde. Allmänhetens förtroende för rättskipningen är
därmed av stor vikt. Syftet med nämndemannasystemet är att ge medborgarna inflytande och insyn i den
dömande verksamheten och därmed också skapa förtroende för domstolarna. Förbättrade villkor för
nämndemännen skulle kunna bidra till att höja statusen på uppdraget och öka intresset för att bli
nämndeman. Nämndemannen arvoderas med ett heldagsarvod om 500 kr brutto. Arvodes och
ersättningsbestämmelserna har inte följt med den allmänna löneutvecklingen eller inflation.Arvoden har
stått stilla sedan 2007. De låga arvodena riskerar att allvarligt skade folkförankringen och förtroendet för
rättsystemet. Arvoden höjden 2007 med 300 kronor till 500 kronor för en sammanträdesdag. Samtidigt

181

infördes en särskild arvodesnivå (250 kr) för nämndemän som under en sammanträdesdag tjänstgjort
kortare tid än tre timmar.Arvodet behöver höjas. Samtidigt bör halvdagsarvodet tas bort.Till exempel
händer det att en nämndeman kallas till tjänstgöring en hel dag men när förhandlingen börjar visar det sig
att den tilltalade inte dyker upp och förhandlingen ställs in. Då får nämndemannen endast ersättning för
en halv dag trots att nämndemannen avsatt en hel dag. När ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas
ut så ingår ingen semesterersättning och inte heller kompensation för tjänstepension. Antalet mål ökar
som pågår över flera dagar, vilket ställer hörgre krav på nämndemännens flexibilitet och vilja, att ofta med
kort varsel, åta sig dessa ofta komplicerade mål. I spåren av den ökade kriminaliteten, ökar också hot och
hat mot domstolar och tjänstgörande nämndemän. Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att
bidra till ett rättsäkert smhälle. De genomför detta uppdrag med risk för sin egen säkerhet, då det inte
sällan är grovt kriminella på andra sidan skranket. Men man gör det för ett högre syfte, för att vara en
garant som säkerställer att demokratin upprätthålls med rättsäkra domstolar och ett demokratiskt
inflytande. Nämndemännens arbetsvillkor månste snarast förbättras och arvode och ersättningar kraftigt
höjas.
Jag yrkar att Visseltofta S-förening, Osby Arbetarekommun och Skånes partidistrikts kongress 2020 ställer
sig positiv till:
Att sammanträdesarvodet höjs motsvarande löneutvecklingen till 800 kr per dag.
Att halvdagersättningen tas bort.
Att ersättningen för förlorad arbetsförtjänst också inkluderar semesterersättning samt kompensation för
eventuell uteblivet underlag för tjänstepension hos arbetsgivaren.
Att nämndemannen ska omfattas av samma skydd och säkerhetsregler som personalen i domstolen.
Att förutom den obligatoriska utbildningen vid mandatperiodens början ska nämndemännen få minst en
årlig vidareutbildning.
Att motionen tas i sin helhet och överlämnas till riksdagsledamöter att verka för motionens krav.

Kjell Nilsson
Osby
Motionen insänd som Egen
Tommy Augustsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 132
Nämndemannen är folkets röst i våra domstolar och måste värderas efter det
Med ett samhälle i förändring ser vi vårt offentliga uppdrag som nämndeman som en viktig del av
demokratin i Sverige. Fria oberoende domstolar är en princip som Sveriges grundlag bygger på.
Utvecklingen av vårt samhälle tillsammans med lagförändringar har medfört en ökad arbetsbelastning för
domstolarna. Landets ca 8500 nämndemän som dömer i domstol tillsammans med juristdomarna behöver
därför uppmärksammas särskilt avseende arbetsförhållanden, ersättningsregler och kompetensutveckling.
Även en ökning av arvodena behöver snarast komma till stånd. Rättvis likartad tillämpning av
regelsystemet över landet är viktigt för nämndemännens villkor.
Domstolarna besitter en stor makt och många av deras beslut kan vara oerhört ingripande för den
enskilde. Allmänhetens förtroende för rättskipningen är därmed av stor vikt. Syftet med
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nämndemannasystemet är att ge medborgarna inflytande och insyn i den dömande verksamheten och
därmed skapa förtroende för domstolarna. Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att bidra till
ett rättssäkert samhälle.
Domstolarna signalerar nu att de vill bredda och föryngra nämndemannakåren. Tydligt är att det är svårt
att rekrytera yrkesaktiva och yngre personer till detta viktiga uppdrag. Vi behöver även bredda kåren för
att få fler yrkeskategorier mm representerade.
Aktuell ersättning, historik och dess utveckling
Nämndemännen arvoderas med ett heldagsarvode om 500 kr brutto. Arvodes- och
ersättningsbestämmelserna har inte följt med den allmänna löneutvecklingen eller inflationen. Arvodena
har stått still sedan 2007! Därför riskerar de låga arvodena att allvarligt skada folkförankringen och
förtroendet för rättssystemet.
2007 höjdes arvodet för en sammanträdesdag från 300 kronor till 500 kronor. Samtidigt infördes en
särskild arvodesnivå (250 kronor) för nämndemän som under en sammanträdesdag tjänstgjort kortare tid
än tre timmar. Halvdags arvodet bör tas bort. Som exempel, ibland händer det att en nämndeman kallas
till tjänstgöring heldag men när förhandlingen börjar visar det sig att den tilltalade inte dyker upp och
förhandlingen ställs in. Då får nämndemannen bara ersättning för en halv dag trots att nämndemannen
avsatt en hel dag.
När ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut så ingår ingen semesterersättning och inte heller
kompensation för inbetalning till tjänstepension.
Förändringar i rättssamhället
I spåren av den ökande kriminaliteten, ökar också hat och hot mot domstolar och tjänstgörande
nämndemän. Vidare ökar antalet mål som pågår över flera dagar, vilket ställer högre krav på
nämndemännens flexibilitet och att med kort varsel, åta sig dessa ofta komplicerade mål.
Arbetsbördan i domstolarna har kraftigt ökat de senaste åren. Detta har inneburit en hårdare prioritering
av mål samt längre väntetider på att målen skall tas upp till huvudförhandling. En vårdnadstvist kan till
exempel tvingas vänta i flera år på ett avgörande i domstolen. Domstolsverket konstaterar själva att den
höga arbetsbelastningen, sammantaget har lett till en sämre arbetsmiljö i domstolarna. Domstolsverkets
senaste prognos över antalet brottmål, visar på en ökning med 15 procent mellan 2018 och 2022.
Säkerställa rättssäkerheten utifrån nämndemannens uppdrag.
Sett i ovanstående perspektiv är det särskilt oroande att antalet nämndemän som under årets rekryteringsoch nomineringsarbete, blir ungefär lika många som 2014. För fem år sedan hanterades det ca 84 000
brottmål och nu pekar prognosen försiktigt på ca 30 000 fler mål per år. Nämndemännen tar i anspråk
arbetstid och fritid för att bidra till ett rättssäkert samhälle. De genomför detta uppdrag med risk för sin
egen säkerhet då det alltid finns en eventuell chans till vedergällning efter ett domslut. Nämndemännen
representerar lagstiftaren och blir så den garant som säkerställer att demokratin upprätthålls enligt
grundlagen som syftar till rättssäkra domstolar.
Slutligen
Varje domstol är sin egen myndighet. Nämndemännens arbetsvillkor måste förbättras och bli mer lika
över riket och i regionen från domstol till domstol. Arvoden och ersättningar måste kraftigt höjas för att
bättre svara mot det faktiska ansvar och arbete som nämndemännen lägger ned. De program som finns
inom det rättsvårdande myndigheter för att hantera hat, hot och psykisk påfrestning måste fullt ut ställas
till nämndemännens förfogande. Det ska vara en självklarhet att nämndemännen omfattas av
säkerhetsskyddet eftersom de lika lite som juristdomarna väljer sina egna mål
Nämndemannen är folkets röst i våra domstolar och måste värderas efter det
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Med ett samhälle i förändring ser vi vårt offentliga uppdrag som nämndeman som en viktig del av
demokratin i Sverige. Fria oberoende domstolar är en princip som Sveriges grundlag bygger på.
Utvecklingen av vårt samhälle tillsammans med lagförändringar har medfört en ökad arbetsbelastning för
domstolarna. Landets ca 8500 nämndemän som dömer i domstol tillsammans med juristdomarna behöver
därför uppmärksammas särskilt avseende arbetsförhållanden, ersättningsregler och kompetensutveckling.
Även en ökning av arvodena behöver snarast komma till stånd. Rättvis likartad tillämpning av
regelsystemet över landet är viktigt för nämndemännens villkor.
Domstolarna besitter en stor makt och många av deras beslut kan vara oerhört ingripande för den
enskilde. Allmänhetens förtroende för rättskipningen är därmed av stor vikt. Syftet med
nämndemannasystemet är att ge medborgarna inflytande och insyn i den dömande verksamheten och
därmed skapa förtroende för domstolarna. Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att bidra till
ett rättssäkert samhälle.
Domstolarna signalerar nu att de vill bredda och föryngra nämndemannakåren. Tydligt är att det är svårt
att rekrytera yrkesaktiva och yngre personer till detta viktiga uppdrag. Vi behöver även bredda kåren för
att få fler yrkeskategorier mm representerade.
Aktuell ersättning, historik och dess utveckling
Nämndemännen arvoderas med ett heldagsarvode om 500 kr brutto. Arvodes- och
ersättningsbestämmelserna har inte följt med den allmänna löneutvecklingen eller inflationen. Arvodena
har stått still sedan 2007! Därför riskerar de låga arvodena att allvarligt skada folkförankringen och
förtroendet för rättssystemet.
2007 höjdes arvodet för en sammanträdesdag från 300 kronor till 500 kronor. Samtidigt infördes en
särskild arvodesnivå (250 kronor) för nämndemän som under en sammanträdesdag tjänstgjort kortare tid
än tre timmar. Halvdags arvodet bör tas bort. Som exempel, ibland händer det att en nämndeman kallas
till tjänstgöring heldag men när förhandlingen börjar visar det sig att den tilltalade inte dyker upp och
förhandlingen ställs in. Då får nämndemannen bara ersättning för en halv dag trots att nämndemannen
avsatt en hel dag.
När ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut så ingår ingen semesterersättning och inte heller
kompensation för inbetalning till tjänstepension.
Förändringar i rättssamhället
I spåren av den ökande kriminaliteten, ökar också hat och hot mot domstolar och tjänstgörande
nämndemän. Vidare ökar antalet mål som pågår över flera dagar, vilket ställer högre krav på
nämndemännens flexibilitet och att med kort varsel, åta sig dessa ofta komplicerade mål.
Arbetsbördan i domstolarna har kraftigt ökat de senaste åren. Detta har inneburit en hårdare prioritering
av mål samt längre väntetider på att målen skall tas upp till huvudförhandling. En vårdnadstvist kan till
exempel tvingas vänta i flera år på ett avgörande i domstolen. Domstolsverket konstaterar själva att den
höga arbetsbelastningen, sammantaget har lett till en sämre arbetsmiljö i domstolarna. Domstolsverkets
senaste prognos över antalet brottmål, visar på en ökning med 15 procent mellan 2018 och 2022.
Säkerställa rättssäkerheten utifrån nämndemannens uppdrag.
Sett i ovanstående perspektiv är det särskilt oroande att antalet nämndemän som under årets rekryteringsoch nomineringsarbete, blir ungefär lika många som 2014. För fem år sedan hanterades det ca 84 000
brottmål och nu pekar prognosen försiktigt på ca 30 000 fler mål per år. Nämndemännen tar i anspråk
arbetstid och fritid för att bidra till ett rättssäkert samhälle. De genomför detta uppdrag med risk för sin
egen säkerhet då det alltid finns en eventuell chans till vedergällning efter ett domslut. Nämndemännen
representerar lagstiftaren och blir så den garant som säkerställer att demokratin upprätthålls enligt
grundlagen som syftar till rättssäkra domstolar.
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Slutligen
Varje domstol är sin egen myndighet. Nämndemännens arbetsvillkor måste förbättras och bli mer lika
över riket och i regionen från domstol till domstol. Arvoden och ersättningar måste kraftigt höjas för att
bättre svara mot det faktiska ansvar och arbete som nämndemännen lägger ned. De program som finns
inom det rättsvårdande myndigheter för att hantera hat, hot och psykisk påfrestning måste fullt ut ställas
till nämndemännens förfogande. Det ska vara en självklarhet att nämndemännen omfattas av
säkerhetsskyddet eftersom de lika lite som juristdomarna väljer sina egna mål.
Vi yrkar:
Att dagens arvode justeras skäligt med en indexreglering utifrån ett oförändrat arvode sen 2007 och en
kraftigt ökad arbetsbelastning
Att halvdagsarvodet tas bort och ersätts med heldagsarvode
Att nämndemännen inte ska få någon inkomstförlust till följd av sitt uppdrag
Att nämndemän som är egenföretagare ersätts enligt en schablon om de inte kan styrka en inkomstförlust
likt en anställd och dess underlag från arbetsgivaren
Att nämndemännen ska omfattas av samma skydd och säkerhetsregler som personalen i domstolen i
enlighet med deras kollektivavtal
Att nämndemännen ska ha kontinuerliga fortbildningar i takt med förändringar i rättstillämpningen
Att motionen överlämnas till partidistriktets riksdagsledamöter att driva frågan.

Margareta Liljedahl Eriksson - Adolfsbergs soc.dem. Förening - Helsingborgs Arbetarekommun, Torbjörn
Sköld - Svedala Arbetarekommun, Orvar Turegård - Vellinge Arbetarekommun
Helsingborg
Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 133
Socialdemokratisk politik och retorik när det gäller kriminalitet.
I många städer i landet har vissa typer av grov brottslighet ökat under några decennier. Skjutningar och på
senare tid sprängningar ligger på en nivå som är förödande.
Ytterst har denna negativa utveckling sin grund i ökande klyftor, boendesegregation, skolseg- regation,
med åtföljande usla skolresultat för många och en fullkomligt oacceptabel arbets- löshetsnivå.
I uttalande efter uttalande slår Stefan Löfvén fast det sambandet.
Det är självklart att SD, M och KD inte vill erkänna dessa samband. Ett erkännande skulle nämligen
öppna för insatser som dessa partier inte är beredda att vidta, nämligen sådana insatser som innebär en
rejäl förändring av samhället. Endast i ett mycket jämlikare, inkluderande samhälle kommer kriminaliteten
att kunna ligga på en riktigt låg nivå. Om detta borde vi tala.
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Men det gör vi inte tillräckligt tydligt och inte heller tillräckligt. Det är märkligt att media och motståndare
gång på gång lyckas begränsa debatter och intervjuer om kriminaliteten till samtal om polisiära åtgärder.
Rimligtvis borde en offensiv för det jämlikare samhälle vi vill bygga förändra agendan. Om vi - bl.a. med
utgångspunkt i nödvändigheten av att kraftigt tränga tillbaka brottsligheten - kräver insatser som angriper
just klyftor, boendesegregation och arbetslöshet måste våra motståndare antingen förneka den omfattande
forskning som stöder vår beskrivning av orsakerna eller helt enkelt tala om att den färdriktning vi stakar ut
är sådan att de hellre har kvar brottsligheten på nuvarande nivå.
Med denna utgångspunkt bör kriminalpolitiken bli en vinnarfråga, en öppnare för insatser för det samhälle
vi vill bygga. Och denna förändring både av färdriktning och retorik måste göras. I ett socialdemokratiskt
samhälle måste det göras - för barnens och ungdomarnas skull, för allas skull, för att vi ska kunna se oss i
spegeln utan att skämmas, och ytterst för demokratins skull.
Låt oss omedelbart sluta delta i det race to the bottom som det politiska samtalet om kriminalitet nu
mestadels utgör.
Vi yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för att det socialdemokratiska partiet snarast lägger om
sin politik och retorik i enlighet med skrivningarna i motionen,
Att Malmö arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen samt översänder den
för behandling vid Skånes socialdemokratiska paridistrikts distrikts- kongress 2020

Marek Lakatosm, Börje Viberg, Inge Eriksson Antagen av: (S)entrum S-förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 134
Uppstramad delgivningslag
Att bli delgiven och därigenom exempelvis få möjlighet att invända inför eller anpassa sig efter ett beslut
etc. är en självklar rättighet i ett civiliserat samhälle. Så långt allt väl.
Dagens delgivningslag (2010:1932) ger tämligen goda möjligheter att delge normala människor som vill
göra rätt för sig och som lever sina liv i linje med den allmänna rättsuppfattningen. Tyvärr så är detta
kriterier som inte stämmer så väl in på somliga av de som i olika sammanhang söks för delgivning, utan
istället så förekommer det alltför ofta att personer som, av olika skäl, inte har intresse av att rätt ska vara
rätt, förhindrar eller i vart fall försenar rättsskipningen genom ett undanhålla sig delgivning. Första steget i
detta undanhållande består ofta i att man låter bli att returnera mottagningsbekräftelser, inte hämtar ut
REK etc., men vissa går betydligt längre än så.
Till avarterna av folk som önskar undanhålla sig delgivning, så hör exempelvis personer som folkbokför
sig på adresser där de aldrig vistas, de som undviker att öppna dörren vid påringning av någon som kan
misstänkas vara delgivningsman, de som skickar fram någon annan för att öppna och felaktigt påstå att
vederbörande som söks inte är hemma, de som då de kontaktas av delgivningspersonal, utger sig för att
vara någon annan än sig själva, de som genom påtryckningar eller hot förmår sina anhöriga att ge felaktiga
svar till delgivningspersonal som frågar efter var vederbörande befinner sig, personer som kräver
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säkerhetsarrangemang för att kunna få delgivna då de i annat fall utgör en direkt fara för
delgivningspersonalen etc.
Som det är idag, så kan man i många typer av ärenden tillämpa ett förenklat delgivningsförfarande,
innebärande att den sökte åläggs att hålla handläggande myndighet underrättad om sin aktuella postadress
under ärendets gång, varvid dubblerade brev skickas dit. Dock så är detta ofta otillräckligt då varje enskilt
ärende alltid måste inledas med att få vederbörande delgiven på det traditionella sättet, där det finns
möjlighet att undanhålla sig.
Till saken hör att det som regel är en liten grupp, bestående av kanske någon promille av befolkningen,
som ofta söks för delgivning i många olika sammanhang rörande allt från kallelser i brottmål till
vräkningar från bostäder och obetalda räkningar och det är just inom denna grupp som man kan återfinna
de individer som på många av ovanstående sätt, sätter i system att ständigt undanhålla sig delgivningar.
Detta leder till allt från inställda rättegångar och gärningsmän som går fria till människor och företag som
inte får betalning som de har rätt till samt givetvis också till en massa meningslöst merarbete inom
delgivningsbranschen.
Det är givetvis inte rimligt att flertalet seriösa aktörer på den legala sidan i samhället ska behöva betala ett
högt pris för att ett fåtal ljusskygga individer missbrukar rätten att först bli delgiven till att sko sig så smått
till en avsevärt högre bekostnad av andra och det är här som en förändring behöver komma till.
Det som behövs är att en specialregel införs i delgivningslagen, innebärande att en till uppgiften utsedd
myndighet (i det följande kallad delgivningsmyndigheten) ges möjlighet att besluta att en person som vid
upprepade tillfällen undanhållit sig delgivningar och/eller som är farlig för delgivningspersonal ska åläggas
att under en viss tid, förslagsvis 2, 5 eller 10 år, själv uppdatera sig med viss intervall (exempelvis en gång
per månad) kring vilka delgivningar hen söks för, vid påföljd att vederbörande under denna tid med
automatik anses delgiven samtliga de handlingar som hålls tillgängliga för denne hos
delgivningsmyndigheten under viss tid oberoende av typ av ärende eller vilken instans som är avsändaren.
Jag yrkar:
Att Åstorps arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Skånes partidistrikt.
Att Skånes partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen.
Att lagstiftningen inom ovanstående område, ses över i motionens anda.
Att det i lag införs en möjlighet att ålägga systematiskt svårdelgivna personer samt personer som är farliga
för delgivningspersonal att själva bevaka alla sina delgivningar och därmed inte längre kunna undanhålla
sig delgivningar.

Torkel Höglund
Åstorp
Motionen insänd som Enskild
Bitten Mårtensson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 4
Skärp den svenska sexköpslagen
Skärp den svenska sexköpslagen
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Den svenska sexköpslagen har sedan sitt införande 1 januari 1999 varit mycket framgångsrik och haft
inverkan på flera andra länders sätt att motarbeta prostitution. Genom att straffa förövaren och skydda
brottsoffret har det skickat tydliga signaler från samhället att det är brottsligt och att det inte går att köpa
samtycke.
Som ett feministiskt parti har Socialdemokraterna ett ansvar att fullfölja skyddandet av kvinnors säkerhet
och trygghet, och i dagsläget brister sexköpslagen på flera punkter och behöver därför stärkas.
Vi ska komma ihåg att när sexköpslagen infördes var internet outvecklat, vi levde i en helt annan tid med
helt andra förutsättningar. I dag har vi ett globalt kommunikationssamhälle som utvecklas snabbt, med nya
utmaningar. Information når fler snabbare, den når fler yngre än tidigare. För att hänga med i utvecklingen
behöver lagstiftningen stärkas på flera plan.
1. Den som fastnat i prostitution ska ges brottsofferstatus. Att köpa någon annans kropp för sina egna
behov är att ignorera andras människors värde och rättigheter, det är ett övergrepp. Om personen som
köper sex utför ett brott, bör den som utsätts för brottet självklart ses som brottsoffer. Det har varit vår
utgångspunkt redan från början. Utan det blir lagen otillräcklig.
2. Stöd för brottsoffer måste förbättras. Den som fastnat i prostitution behöver samhället stöd, skydd och
vård, för att få tillbaka makten över sitt liv. Det här stödet är i dag minimalt, ofta obefintligt. Det hänger
givetvis ihop med att den som utsätts inte ens har brottsofferstatus. Detta är personer som utsatts för
ibland hundratals eller tusentals sexualbrott. Det här är oerhört utsatta personer som ofta helt glöms bort.
Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle – trygghet måste gälla alla.
3. Sexköp ska alltid ge frihetsberövande straff. Brott mot sexköpslagen ger i dag böter eller max ett års
fängelse. I princip inga sexköp leder till frihetsberövande straff, väldigt få lagförs ens. Det beror delvis på
den låga straffskalan – brotten ses inte som tillräckligt allvarliga för att lägga mer resurser på. Skärpta straff
är också en viktig signal till sexköpare – straffen ska vara kännbara, ge konsekvenser, signalera allvaret i
brottet. Det gör det inte i dag, därför bör brotten alltid ge frihetsberövande straff.
4. 2017 biföll partiet en motion om att den svenska sexköpslagen förstärks så att förbudet även gäller
sexköp utomlands. Eftersom lagen inte ännu uppdaterats behöver en lagändring göras där sexköpslagen
ska gälla för svenska medborgare som köper sex utomlands. Det här kravet står även den S-ledda
regeringen i dag bakom.
5. Sexköp ska alltid ses som ett sexuellt övergrepp. Förra året fick Sverige äntligen en stärkt sexualbrottslag
som förtydligar att gränsen för övergrepp/våldtäkt går vid frivillighet (samtycke). Vår utgångspunkt är att
väldigt få (om någon) som säljer sex kan sägas göra det helt frivilligt. Det finns alltid en maktobalans, vi
kan aldrig säga att detta rör sig om helt fri vilja. Därför kan vi inte heller tala om någon form av samtycke.
Det handlar ofta om tvång och total ofrivillighet, i allra mildaste grad om att ”utnyttja ett offers särskilt
utsatta situation”, som regeringen också omnämner för vilket en person ska kunna dömas för våldtäkt.
Den som är skyldig till sexköp bör därför även utredas för våldtäkt. I dag prövas brotten sällan så, men
med en ny samtyckeslag på plats är det högst rimligt.
6. Föräldrar som köper sex ska orosanmälas till socialtjänsten. I Umeå jobbar redan polisen på det här
sättet för att se till barns bästa. Sexköp är övergrepp. I andra fall av brottslighet där våld förekommer är
det en självklarhet att orosanmälan ska skrivas. När en person köper sex har personen medvetet gjort sig
skyldig till ett planerat övergrepp. Föräldrar med den typen av bristande självinsikt eller empati kan
eventuellt vara en fara för sina barn och bör därför utredas.
Vi yrkar:
Att Socialdemokraterna verkar för att den som fastnat i prostitution ska ges brottsofferstatus.
Att Socialdemokraterna verkar för att stöd för brottsoffer måste förbättras.
Att Socialdemokraterna verkar för att sexköp alltid ska ge frihetsberövande straff.
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Att Socialdemokraterna verkar för att sexköpslagen ska gälla för svenska förövare som reser utomlands.
Att Socialdemokraterna verkar för att sexköp alltid ska ses som ett sexuellt övergrepp.
Att Socialdemokraterna verkar för att sexköpande föräldrar ska orosanmälan till socialtjänsten.
Att Socialdemokraterna verkar för att befintlig lagstiftning som oaktsam våldtäkt ska utredas om det kan
användas som straff i dagens sexköpslagstiftning.

Styrelsen S-kvinnor Eslöv, Tina Löfström, Gabrielle Goldhammer, Kerstin Malm, Agneta Nilsson, Amila
Pasic, Bodil Löfström, Eva Bengtsson, Anna Biegus Nilsson
Eslövs Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Jan-Åke Larsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 5
Sabotage mot socialtjänstens myndighetsutövning ska omfattas av
lagstiftningen om sabotage mot blåljusverksamhet. Myndighetsutövande
socialsekreterare ska ges samma straffrättsliga skydd som poliser.
Brottet våld mot tjänsteman innebär att den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i dennes myndighetsutövning eller tvingar eller hindrar en tjänsteman från en åtgärd i myndighetsutövningen eller hämnas för en sådan åtgärd döms för våld eller hot mot tjänsteman. Socialsekreterare omfattas av lagstiftningen om våld och hot mot tjänsteman, eftersom de utövar myndighetsutövning. Den 1 januari 2020 stärktes denna lagstiftning till förstärkt skydd för blåljusverksamhet och andra
samhällsnyttiga funktioner. I den s.k. Blåljusutredningen (Ju 2016:23) som föregick lagändring-en,
uppmärksammades inte särskilt socialtjänstens myndighetsutövning. Inte heller belystes socialsek-reterares
utsatthet i myndighetsutövning.
Tyvärr har det blivit vanligare att medarbetare inom socialtjänsten utsätts för hot och våld, också som
privatperson, i försök att hindra deras arbete och påverka deras myndighetsutövning. Enligt en färsk
medarbetarenkät har var fjärde anställd inom ekonomiskt bistånd i Malmö utsatts för hot eller våld under
det senaste året. Brandbomber har kastats mot socialkontor och socialtjänstens bilar har satts i brand. Det
är en oroande utveckling. Arbetsmiljön och privatliv för socialtjänstens personal blir på-verkad på ett
negativt sätt. Samhället måste ta utvecklingen på största allvar.
På olika håll i landet har socialsekreterare och deras fackliga organisationer uppmärksammat socialsekreterares utsatthet. Krav har rests om att socialtjänstens myndighetsutövande personal ska omfat-tas av
samma lagstiftning som blåljuspersonal. Vi delar denna uppfattning.
Ett sätt är att förhindra en ytterligare eskalering av hot och våld mot socialtjänstens personal är att
Riksdagen beslutar om lagändring i brottsbalken så att också socialtjänstens myndighetsutövning om-fattas
av lagstiftningen om sabotage mot blåljusverksamhet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för att myndighetsutövande personal inom socialtjänsten ska ha samma straffrättsliga skydd som poliser har
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att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för att myndighetsutövning inom socialtjänsten ska
omfattas av lagstiftningen om sabotage mot blåljusverksamhet
att Lunds arbetarekommun antar motionen som sin egen
att den socialdemokratiska distriktskongressen i Skåne antar motionen som sin egen

Ann-Margreth Olsson, Eva S Olsson, Fredrik Persson, Jörgen Nilsson
Lund
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 6
Polisen utrustar sina bilar med APNR kameror
I Danmark använder man APNR(Automatic number plate recognition) kameror där syftet är att kunna
kartlägga hur den kriminella rör sig genom att följa nummerplåten samt gripa fler kriminella och kartlägga
personer. Detta är en metod som svenska polisen är inne på att använda sig av särskilt efter att en 12 åring
sköts till döds i Botkyrka under sommaren 2020. Idag beräknades enligt SVT att endast 200 polisbilar
använder sig av denna typ av kameror för att kunna kartlägga var och hur en kriminell rör sig. Sverige och
Socialdemokraterna får inte ligga på efterkälken när det gäller om verktyg som polisen vill att man tar fram
för att bekämpa kriminalitet. Ett av förslagen som vi kan använda oss av är att ändra förutsättningarna så
att alla polisbilar ska ha APNR kameror samt att alla områden som polisen vill ha denna typ av kameror
ska kunna fastställas snabbare i beslut. ett annat område man kan använda denna typ av kameror är vid
broar och akvedukter.
Att Socialdemokraterna verkar för att arbeta med att frågan lyfts
Att Socialdemokraterna verkar för att driver igenom i lag och satsning att alla polisbilar ska vara utrustade
med APNR kameror
Att Socialdemokraterna verkar för att förändrar så att polisen får sätta upp APNR kameror på broar och
akvedukter
Att Socialdemokraterna verkar för att inför en öronmärkning av pengar som ska syfta till att utrusta ALLA
polisbilar med APNR kameror
Att Socialdemokraterna verkar för att av kraven i öronmärkningen ingår det satsning på APNR kameror
sätts upp vid broar och akvedukter
Att Socialdemokraterna verkar för att detta sker skyndsamt
Att Socialdemokraterna verkar för att skicka vidare motionen till kongressen 2021
Att Socialdemokraterna bifaller motionen i dess helhet

Ted Sylwan Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild

190

Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 7
Införa regelverk för förebyggande verksamhet
För att motverka gängkriminalitet och öka säkerheten så har regeringen arbetat hårt för att få fram fler
poliser vilket är mycket viktigt för den del som kan motverka gängkriminaliteten. Men det behövs
förebyggande samverkan för att bejaka gängkriminalitet d¨man sett att det är ett sätt att motverka
gängkriminaliteten. Idag behövs ett regelverk som samverkar de olika delarna hur förebyggande arbete ska
gå till. Detta regelverk måste innebär att olika aktörer ska kunna förmedla information mellan varandra så
att alla aktiva aktörer vet var man ska vända sig när det gäller enskilda personer som riskerade att falla i
gängkriminalitet. Regelverket ska bygga på att samma information om en person som riskerar att falla i
gängkriminalitet regelverket ska tas fram och bygga på de myndigheter och aktörer som vi vet kan jobba
tillsammans det vill säga skola, polis, socialstyrelsen, kommunens verksamheter men även andra
organisationer som nattvandrare är välkomna att delta i regelverket. Fokuset med regelverket ska var att
hjälpa unga så att de unga inte söker sig in i den kriminella världen men även att hjälpa föräldrar så att stöd
finns till familjen. Denna motion menas där med att Socialdemokraterna i riksdagsgrupp ska låta ovan
nämnda aktörer tar fram ett regelverk huruvida de olika aktörerna göra sitt för att sätta barn och unga i
första anblick. Socialdemkatermna ska även verka för att detta drivs på för att stärka moder partiets
ställning när det gäller kriminalitets området som uppfattas som vårt svåraste område att förstå som
väljare.
Att Socialdemokraterna verkar för att ett regelverk för att förebygga rekryteringen tas fram av aktörer som
nämnts i motionen.
Att Socialdemokraterna verkar för att reformen ska gälla i hela landet
Att Socialdemokraterna verkar för att detta sker skyndsamt
Att Socialdemokraterna verkar för att utarbeta regelverket för aktörerna som ska arbeta inom
arbetsomrpdet
Socialdemokraterna verkar för att skicka vidare motionen till kongressen 2021
Socialdemokraterna bifaller motionen i dess helhet

Ted Sylwan Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 8
Locka fler till polisutbildningen
Polisutbildningen har förändras efter hur samhället har förändrats med och i vissa fall har det funkat. En
del vet om hur alliansen såg till så att antalet polis aspiranter minskade under sin tid vid makten under
Reinfeldts styre (https://aip.nu/2018/04/23/polisraset-m-talar-tyst-om/). Ska man följa SVT så sägs det
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att fler poliser inte utbildas idag men enligt polismyndigheten görs bedömningen att polisen kommer klara
av målet med 10 000 fler poliser vid 2024(https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manga-poliser-fortsatterlamna-karen). Kollar man antalet som utbildas till poliser idag så har det ökat drastiskt jämfört med
tidigare period under föregående år. För att säkra så att fler vill utbilda sig till poliser måste Sverige kolla
över polisutbildningen angående vilka delar som man kan göra mer praktiska och andra teoretiska. För att
komma fram till hur reformeringen så behövs det tillsättas en stor utredning där man sätter polisens bild
av vad som kan förbättras. Ett annat förslag som skulle göra det mer eftersökt att bli polis är att svenska
polisutbildningen blir en form av anställning i stället det vill säga att en som kommit in på utbildningen har
ett avtal med myndigheten och därefter kan den färdigutbildade välja sin yrkesgren inom yrket.
Att Socialdemokraterna verkar för att regeringen tar fram en utredning som ska ha syfte att ta fram förslag
från polisen hur polisutbildningen kan bli mer eftersökt
Att Socialdemokraterna verkar för att utredningen ser över möjligheten med att få betalt som anställning
istället för CSN lån
Att Socialdemokraterna verkar för att utredningen ska se över vilka delar inom utbildningen kan delas upp
för att bevara kunskap hos personalen
Att Socialdemokraterna verkar för att detta sker skyndsamt
Att Socialdemokraterna verkar för att skicka vidare motionen till kongressen 2021
Att Socialdemokraterna bifaller motionen i dess helhet

Ted Sylwan Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 9
Anonyma vittnets stärkta rättigheter
Dagens rättssystem inom den dömande delen så finns ingen form av typ av anonyma vittnen trots att det
är något som kunnat säkerställa att fler skulle kunna dömas för brott som begåtts. En morot i att bekämpa
den grövre typen av brottsligheten är att införa en ekonomisk ersättning eller betalning till vittnet när bevis
föremålet håller. Detta skulle få fler att agera efter civilkurage men även se till att fler vågar träda fram i
brottsfall. Enligt åklagaren är det 18% som idag inte vågar vittna p.g.a. av risken att utsättas av repressalier
från den som står åtalad för sitt brott. Fokuset ska ligga på att bekämpa den grova brottsligheten men
samtidigt skydda vittnen så att det blir säkert att vittna. Frågan är viktig på grund av att kriminalitet är ett
ämne som ligger högt upp i listan när väljaren vill visa sitt stöd för ett parti. Vi kan inte låta högern vinna
mer mark inom ämnet kriminaliteten är en av riskerna att opinionen för Socialdemokraterna minskar mer.
Vi måste hålla löftet om “ett tryggare Sverige”. Socialdemokratin handlar om att skydda den utsatta alltid
oavsett vilket problem som den utsatte står för det är dags att skydda den som vill och kan vittna
Att Socialdemokraterna verkar för att i riksdagen inför ekonomisk belöning för den som vill vittna i
rättsfall
Att Socialdemokraterna verkar för att denna motion kompletterar den utredningen som ska läggas fram
2021 i riksdagen
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Att Socialdemokraterna verkar för att detta sker skyndsamt
Att Socialdemokraterna verkar för att skicka vidare motionen till kongressen 2021
Att Socialdemokraterna bifaller motionen i dess helhet

Ted Sylwan Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 10
Nämndemännens ekonomiska ersättning
Under de senare åren har statsmakten skjutit till allt större resurser till rättsväsendet. Ingenting av dessa
resurser har kommit nämndemannakåren till del och det ger intrycket av att denna och dess arbete inte
värdera särskilt högt. Det är sällan som nämndemännens arbetsförhållanden diskuteras i den allmänna
debatten, trots att rättskipningen i landet inte skulle kunna fungera utan nämndemän.
Uppdraget som nämndeman har länge setts som ett hedersuppdrag och någon brist på kandidater har inte
förelegat. Detta kan vara ett av skälet till att ersättningen till nämndemännen sällan eller aldrig förts upp till
diskussion i den politiska debatten
Arvodet till en nämndeman uppgår i nuläget normalt till 500 kr för en dags tjänstgöring.
Understi-ger
tjänstgöringen 3 timmar blir ersättningen 250 kr. Dessa arvoden ha inte justerats sedan 2007. Detta torde
vara unikt i fråga om politiska arvoden.
Ett annat problem är uteblivet arvode vid en inställd förhandling. För att ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall utgå fordras att man tagit ledigt från sitt arbete och därigenom fått vidkännas ett
löneavdrag. Denna ersättning utbetalas således enbart till personer som har en anställning med regle-rad
arbetstid. Egenföretagare, lantbrukare, affärsinnehavare och konsulter kan således normalt inte komma
ifråga för denna form av ersättning. Samma förhållande gäller för pensionärer. Dessa personer måste ofta
rensa och stuva om olika uppdrag i sin kalender för att kunna sitta i rätten under en eller flera dagar. Skulle
förhandlingen nu bli inställd, vilket inte sällan sker och ofta då med kort varsel utgår i normalfallet igen
ersättning alls. (Undantag: särskilda skäl)
Detta förhållande är inte rimligt. Även en nämndemans tid måste anses som dyrbar, oberoende av yrke
eller anställningsform.

Därför yrkar jag:
Att arvodet för nämndemän höjs till 1000 kr och att detta gäller alla dagar och oberoende av tjänstgöringstidens längd. Arvodet för tjänstgöring efter 16.30 (150 kr) och arvodet för helgtjänstgöring (500 kr)
tas bort.
Att – i den mån ersättning inte utbetalas för förlorad arbetsförtjänst - arvode utgår för förhandling som
inställs med kort varsel. Med kort varsel avses dagen innan förhandlingen eller senare. Antalet arvoderade
timmar bör vara det antal som beräknats av rätten då förhandlingen utsatts.
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Jörgen Nilsson
Lund
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 15
Mäns våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor är ett av vårt samhälles största problem och bestående kriser.
Våldet mot kvinnor är normaliserat till den grad att en kvinna mördas av sin partner var tredje vecka, det
mest utsatta stället för en kvinna är i sitt hem och kvinnor är rädda för att röra sig fritt – och det görs från
samhällets sida alldeles för lite insatser för att stävja våldet och förebygga det.
Att mäns våld mot kvinnor blivit ett politiskt slagträ för konservativa partier är inte heller något som
undgått någon. De som vill förebygga våldet hävdar att fler kameror på stan, mer trygghetspoliser och
utvisningsbeslut för alla invandrare är lösningen.
Hur ska någon av dessa åtgärder hjälpa kvinnor i hemmet?
I en granskning av Aftonbladet kunde vi läsa om över 800 gömda kvinnor som lever i ett skräckvälde med
anledning av sina tidigare partners. Männen – som får röra sig fritt, ägnar mycket av sin vakna tid för att
göra livet för dessa kvinnor till ett helvete. Kvinnorna – som får gömma sig, byta personnummer, placera
om barnen i nya skolor, flytta ständigt, inte kan skaffa jobb, inte kan uppsöka vård tryggt, inte kan ha ett
normalt liv – blir svikna av samhället.
I en tid där gängkriminalitet är ständigt prioriterat av partiet vill vi nu lyfta den största krisen och se en
handlingsplan från partiets sida hur vi långsiktigt men också kortsiktigt förändrar samhällets insatser mot
mäns våld mot kvinnor. Nya pojkar föds ständigt, och dessa behöver kraftigt förändrade normer och
insatser som gör dem till annat än förövare i vuxen ålder. ”Många kvinnor känner en kvinna som blivit
våldtagen, få män känner en våldtäktsman” säger mycket om hur utbrett problemet är, och vi behöver
göra något åt det nu.
Det finns flera åtgärder som får effekt om de införs.
Vi S-kvinnor yrkar:
att Socialdemokraterna verkar för att IOP (Idéburet offentligt partnerskap) ska bli norm i kommuners
samarbeten mellan myndigheter och idéburna kvinnojourers verksamhet för att stärka samarbetet och på
sikt även kvinnojourernas varande i kommunerna.
att Socialdemokraterna verkar för att straffskalorna för mäns våld mot kvinnor ses över och utökas till att
stå i proportion till handlingen.
att Socialdemokraterna verkar för att tillämpningen av befintlig lagstiftning kartläggs på nationell nivå för
att se huruvida befintlig lagstiftning används och hur effektiv den är.
att Socialdemokraterna verkar för att samarbetet mellan polis och kommunala hyresvärdar ses över för att
grannsamverkan ska förstärkas och våld i hemmet ska identifieras lättare.
att Socialdemokraterna verkar för att straffskalan och repressalierna för kontaktförbud ses över och stärks
för att personer som söker skydd ska känna sig trygga när förövaren bryter mot kontaktförbudet.
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att Socialdemokraterna verkar för att kunskapen om mäns våld mot kvinnor implementeras i
samhällskunskapen och naturvetenskapen i gymnasieundervisningen som en del av läroplanen för att
skapa en ny norm kring att prata om patriarkala strukturer.

Ann Olausson/S-kvinnor
Hässleholm
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Thomas Lindell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 16
Mäns våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor är ett av vårt samhälles största problem. Under pandemivågen 2020 har det visat
sig att detta problem ytterligare drivits mot sin spets. Våldet mot kvinnor är normaliserat till den grad att
en kvinna mördas av sin partner var tredje vecka. Det mest utsatta stället för en kvinna är i sitt hem.
Kvinnor är dessutom rädda för att röra sig fritt. Det görs från samhällets sida alldeles för lite insatser för
att stävja våldet och förebygga det.
I en granskning som Aftonbladet utförde kunde vi läsa om över 800 gömda kvinnor som lever i ett
skräckvälde med anledning av sina tidigare partners.
Männen – som får röra sig fritt, ägnar mycket av sin vakna tid för att göra livet för dessa kvinnor till ett
helvete. Kvinnorna – som får gömma sig, byta personnummer, placera om barnen i nya skolor, flytta
ständigt, inte kan skaffa jobb, inte kan uppsöka vård tryggt, inte kan ha ett normalt liv – blir svikna av
samhället.
I en tid där gängkriminalitet är ständigt prioriterat av partiet vill vi nu lyfta det stora problemet med mäns
våld mot kvinnor och se en handlingsplan från partiets sida hur vi långsiktigt men också kortsiktigt
förändrar samhällets insatser mot mäns våld mot kvinnor.
att Socialdemokraterna verkar för att kommunerna stärker samarbetet mellan myndigheter och idéburna
kvinnojourers verksamhet
att Socialdemokraterna verkar för att straffskalorna för mäns våld mot kvinnor ses över och utökas till att
stå i proportion till handlingen
att Socialdemokraterna verkar för att tillämpningen av befintlig lagstiftning kartläggs på nationell nivå för
att se huruvida befintlig lagstiftning används och hur effektiv den är
att Socialdemokraterna verkar för att samarbetet mellan polis och kommunala hyresvärdar ses över för att
grannsamverkan ska förstärkas och våld i hemmet ska identifieras lättare
att Socialdemokraterna verkar för att straffskalan och repressalierna för kontaktförbud ses över och stärks
för att personer som söker skydd ska känna sig trygga när förövaren bryter mot kontaktförbudet.
att Socialdemokraterna verkar för att kunskapen om mäns våld mot kvinnor stärks i skolans läroplaner för
att skapa en ny norm kring att prata om patriarkala strukturer.
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Lomma-Bjärred S-kvinnor
Lomma
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Ordförande Sebastian Merlöv
Ordförande i arbetarekommunen

27 Trafik/Kommunikation
MOTION NR 135
Angående rabatt för pensionärer vid resor med Skånetrafiken
Rabatter för pensionärer vid resor med kollektivtrafiken uppfattas som en kommunal angelägenhet. Vissa
kommuner har infört rabattsystem och andra inte. I ett regionalt likställighetsperspektiv är detta inte
tillräckligt. Resor går ofta över kommungränser. I ett sammanställt perspektiv missgynnas pensionärer i
små kommuner och speciellt de som bor på landsbygden. Som ett komplement till de nuvarande
kommunala systemen behövs ett gemensamt rabattsystem för pensionärer när det gäller resor i hela Skåne.
Den typ som finns i Storstockholms lokaltrafik kan tjäna som ett föredöme. Jag yrkar följande:
att ett rabattsystem för resor i den Skånska kollektivtrafiken införs för pensionärer och gäller för resor
inom Skånetrafikens aktionsområde,
att verka för att de skånska kommunerna, utifrån sina förutsättningar, utvecklar, alternativt
vidareutvecklar/vidmakthåller rabattsystem för pensionärsresor inom den egna kommunen,
att distriktskongressen bifaller motionen och översänder den till Regionfullmäktigegruppen.

Sylve Qvillberg
Skurup
Motionen insänd som Egen
Lena Axelsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 136
Gratis kollektivtrafik för pensionärer i hela Skåne regionen
Tidigare begränsade denna rättighet av naturen och miljön men idag begränsas rättigheten av ekonomin.
De som har pengar kan åka vart som helst och de som inte har tillräckligt med pengar isolerar sig hemma.
Några kommuner i Skåne bl a Malmö har beslutat att pensionärer åker gratis kollektivtrafik åtminstone
under icke rusningstider. Vi tycker att detta är bra och alla kommuner i Skåne ska ha tillgång till detta.
Vi yrkar:
Att Region Skåne som har ansvar för kollektivtrafik i hela Skåne ska ordna gratis kollektivtrafik för
pensionärer i hela Skåne
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Att Region Skåne samarbetar med Danmark och ordnar ett rabatterat kort som fungerar i hela Öresunds
region.
Att MAK tar motionen som sin egen och skickar den till partidistriktets kongress

Nahid Biglari Antagen av: S-förening för skola o utbildning
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 137
Gratis kollektivtrafik för pensionärer i hela Skåne regionen och ett
fungerande rabatterat kollektiv trafikkort för hela Öresundsregionen
Att kunna röra sig vart man vill är en mänsklig rättighet. Tidigare begränsade denna rättighet av naturen
och miljön men idag begränsas rättigheten av ekonomin. De som har pengar kan åka vart som helst och
de som inte har tillräckligt med pengar isolerar sig hemma. Några kommuner i Skåne bl. a Malmö har
beslutat att pensionärer åker gratis kollektivtrafik åtminstone under icke rusningstider. Vi tycker att detta
är bra och alla kommuner i Skåne ska ha tillgång till detta.
Vi yrkar:
Att Region Skåne som har ansvar för kollektivtrafik i hela Skåne ska ordna gratis kollektivtrafik för
pensionärer i hela Skåne
Att Region Skåne samarbetar med Danmark och ordnar rabatterat kort som fungerar i hela Öresunds
region
Att MAK tar motionen som sin egen och skickar den till partidistriktets kongress

Nahid Biglari Antagen av: Persiska S-förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 138
Motion om avgiftsfri kollektivtrafik i Skåne för personer över 70
Distriktskongressen måtte besluta att samtliga pensionärer över 70 år skall ha tillgång till ett regionskort,
för att underlätta dagliga behov samt att kunna resa till nära och kära utan att vara tvungen att anlita
färdtjänst, se detta som en frihetsreform för dem som i hela sitt liv varit lojala skattebetalare och bidragit
till samhället efter sin förmåga, nu är det samhällets tur att bidra till att pensionärerna får ett drägligt liv
även som fattigpensionär.
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Vi yrkar:
För att minska belastningen på miljön och vägnätet skulle alla tjäna på att flytta över så mycket
godstransporter som möjligt till järnväg.

Dahn Pettersson, Christina Nordén
Burlöv
Motionen insänd som Egen
Viktor Eriksson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 139
Utred seniorkort för kollektivtrafiken i Skåne
Kollektivtrafiken är viktig för många äldre. Förutsättningarna och möjligheterna att utnyttja
kollektivtrafiken av bl a turtäthet och pris
Region Skåne ansvarar för kollektivtrafiken, men när det gäller de rabattkort, seniorkort, som ger
möjligheter för äldre att resa gratis så beslutar varje kommun. . Någon kommun, Trelleborg har beslutat
att de gäller från 67 års ålder. I andra kommuner gäller de från 70 eller 75 år. Ibland gäller de endast vissa
tider. Det finns dock flera kommuner i Skåne där man inte fattat något beslut om rabattkort
Det är alltså upp till respektive kommun att besluta om äldre medborgare ska erbjudas gratis
kollektivtrafik inom kommunen. Kommunerna har olika förutsättningar är också olika stora geografiskt
vilket skapar en ojämlikhet för medborgarna i Skåne. Att respektive kommun beslutar om rabattkort för
äldre är ju inte heller logiskt, eftersom det är Region Skåne som är ansvariga för kollektivtrafiken.
Målsättningen bör vara att Region Skåne ansvarar för seniorkort och motsvarande rabattkort. Innan beslut
är det viktigt att man utreder förutsättningar och kostnader med lite olika alternativ beträffande ålder och
geografisk omfattning..
Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar att uppdra åt distriktsstyrelsen
Att initiera ett samarbete mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne i syfte att skynda på utvecklingen
av produktion och användning av biokol.
Att bifalla motionen i sin helhet och skicka den vidare till den socialdemokratiska gruppen i Region Skåne
och Samtliga AK-ordförandena i Skåne.

Gunnar Jönsson, Annika Brodin, Kerstin Vikner, Per Olsson, Roger Niklewski
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 140
Det krävs kraftfullt ökade investeringar inom järnvägsområdet
Ett väl fungerande och utbyggt järnvägsnät är särskilt viktigt för att tillmötesgå de behov som människor
har för sitt dagliga behov av att resa till jobb, studier med mera. Men det är också helt nödvändigt, för att
vi ska klara miljömålen. Investeringarna i spårburen trafik måste därför oka mycket kraftigt under
kommande planeringsperiod 2022 – 2033
Det finns många angelägna järnvägsprojekt, som har stor betydelse för den regionala utvecklingen. Om
kollektivtrafiken ska bli ett reellt alternativ till privatbilismen så måste kollektivtrafiken – i synnerhet – den
spårburna trafiken utvecklas. Snabba kommunikationer kan också medverka till att tillväxten sprids, och
de är av central betydelse för såväl utveckling som konkurrenskraft och. Det utgör ytterligare ett skäl till
varför vi behöver göra mycket större investeringar i järnvägsnätet under planeringsperioden från 2022 än
vad vi har gjort hittills.

Inom 10 år beräknas också Fehmarn-Bältförbindelsen öppna. Därför är det absolut nödvändigt att även
uppmärksamma behovet av upprustning av järnvägen som möjliggör kraftfullt ökad godstrafik. 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.
I det Skåneprogram som distriktskongressen antog våren 2018 finns tydliga målsättningar om satsningar
på järnvägstrafiken, såväl persontrafik som godstrafik
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 i
synnerhet den utrikes godstrafiken, förbättrade lok och vagnar m m.
Det är viktigt att se till både helheten och långsiktigheten när det gäller investeringar i spårburen trafik.
Människor har behov av att resa snabbt och enkelt, det behövs jobb och vi behöver satsa på hållbar
tillväxt. Satsningen på spårburen trafik bör inte ses som kostnader utan som investeringar, som är helt
nödvändiga.
När det gäller investeringar i infrastruktur så måste staten kunna lånefinansiera till dessa, eftersom det är
långsiktiga satsningar. De är också absolut nödvändiga, om vi ska klara av en hållbar tillväxt- Om vi inte
lyckas att minska klimatutsläppen drabbas kommande generationer mycket hårt
Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar att uppdra åt distriktsstyrelsen att
verka för
att staten beslutar om en kraftfullt ökad ekonomisk ram för utbyggnad av spårburen trafik under
kommande planeringsperiod för infrastrukturen i syfte att bl. a möjliggöra en utveckling/utbyggnad av
regional järnvägstrafik, så att människors behov av resande till jobb, studier, fritidsaktiviteter m.m.
underlättas och som också bidrar till en bättre regional utveckling
Att godstransporterna på järnväg kan öka sin marknadsandel av de totala godstranporerna samt att
intensifiera arbetet med en harmonisering av godstransporterna med våra grannländer
att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen och S-gruppen i Regionfullmäktige
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Gunnar Jönsson, Annika Brodin, Ronny Hansson, Eskil Larsson, Kjell-Arne Ekdahl, Carina Hansson,
Kerstin Vikner, Per Olsson, Tord Persson, Roger Niklewski, Mats Nilsson, Mikael Thunberg
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 141
Det krävs kraftfullt ökade investeringar inom järnvägsområdet.
En väl fungerande och utbyggt järnvägsnät är särskilt viktig för att tillmötesgå de behov som människor
har för sitt dagliga behov av att resa till jobb, studier med mera. Men det är också helt nödvändigt för att
vi ska klara miljömålen. Investeringarna måste därför oka mycket kraftigt under kommande
planeringsperiod 2022 – 2033.
Det finns också många angelägna järnvägsprojekt som har stor betydelse för den regionala utvecklingen.
Om kollektivtrafiken ska bli ett reellt alternativ till privatbilismen så måste kollektivtrafiken – i synnerhet –
den spårburna trafiken utvecklas. Snabba kommunikationer kan också medverka till att tillväxten sprids
och är av central betydelse för konkurrenskraft och tillväxt. Det utgör ytterligare ett skäl till varför vi
behöver göra mycket större investeringar i järnvägsnätet under planeringsperioden från 2022 än vi har
gjort hittills.
Inom 10 år beräknas också Fehmarn-Bältförbindelsen öppna. Därför är det absolut nödvändigt att även
uppmärksamma behovet av upprustning av järnvägen som möjliggör kraftfullt ökad godstrafik. 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.
I det Skåneprogram som distriktskongressen antog våren 2018 finns tydliga målsättningar om satsningar
på järnvägstrafiken såväl persontrafik som godstrafik
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 i
synnerhet den utrikes godstrafiken, förbättrade lok och vagnar m m.
Det är viktigt att se till både helheten och långsiktigheten när det gäller investeringar i spårburen trafik.
Människor har behov av att resa snabbt och enkelt, det behövs jobb och vi behöver satsa på hållbar
tillväxt. Satsningen på spårburen trafik bör inte ses som en kostnad utan som en investering. När det gäller
infrastruktur så måste staten kunna lånefinansiera det, eftersom det är långsiktiga satsningar. De är också
absolut nödvändiga om vi ska klara av en hållbar tillväxt- Om vi inte lyckas att minska klimatutsläppen
drabbas kommande generationer mycket hårt
Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress beslutar uppdra åt distriktsstyrelsen att verka
för:
Att staten beslutar om en kraftfullt ökad ekonomisk ram för utbyggnad av spårburen trafik under
kommande planeringsperiod för infrastrukturen i syfte att bl. a möjliggöra en utveckling/utbyggnad av
regional järnvägstrafik så att människors behov av resande till jobb, studier, fritidsaktiviteter m.m.
underlättas och som också bidrar till en bättre regional utveckling
Att godstransporterna på järnväg kan öka sin marknadsandel av de totala godstranporerna samt att
intensifiera arbetet med en harmonisering av godstransporterna med våra grannländer
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Att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen och S-gruppen i Regionfullmäktige.

Gunnar Jönsson, Emil Bladelius, Jan Svärd Antagen av: Öresunds socialdemokratiska förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 142
E6 genom Skåne
Trafiksituationen på E6 genom västra Skåne är sårbar. Den tunga trafiken är betydande. Köbildningar på
grund av olyckor eller andra trafikhinder uppstår allt som oftast. Motorvägen är som en pulsåder i en
region som växer befolkningsmässigt år efter år.
Transittrafik till och från kontinenten och Skandinavien likaväl som ökad regional trafik i Malmö-, Lund-,
Landskrona-, Helsingborgs- och Ängelholmsregionerna är betydande orsaker. Befolkningen ökar snabbare
än genomsnittet för Sverige. Infrastrukturen behöver anpassas för att möta ett ständigt växande behov.
Enligt Trafikverkets statistik passerar dagligen ca 50 000 fordon E6:an i höjd med Löddeköpinge. Mer än
vart femte fordon är lastbilar, och det är en andel som ökar. Utvecklingen går åt fel håll. Varje år kommer
en miljon lastbilstrailrar till Malmö och Trelleborg från kontinenten. En överväldigande del av dessa går på
väg.
Trafikverket har planer på att försöka minska den köbildning som uppstår genom att bygga om vissa
kritiska punkter. Vid Glumslövs backar finns på ett kort avsnitt över krönet trefilig motorväg. På fler
avsnitt av vägen behövs trefilig motorväg.
Det är viktigt att detta arbete kan komma igång skyndsamt. En del åtgärder har redan vidtagits och fler är
på gång för att skapa bättre förutsättningar vid på- och avfarter och även för tillfartsvägar för att undvika
köbildningar som uppstår och att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut E6
genom Skåne.
Att stötta godstrafiken på järnväg på liknande sätt som görs i andra europeiska länder för att styra
godstrafik från väg till järnväg skulle kunna bidra till att öka tillgängligheten på redan hårt belastade
vägsträckor som E6 mellan Helsingborg och Malmö. De ökade behov som finns bör också ses i ett
sammanhang där en fortsatt utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken beaktas. Skåne och Själland i
Danmark utgör tillsammans en dynamisk region, Öresundsregionen.
Att ha en väl fungerande trafiksituation i denna region är av stor nytta i ett nationellt svenskt men också
skandinaviskt perspektiv för jobb, tillväxt och en hållbar utveckling.
Distriktskongressen föreslås besluta
att förbättra trafiksituationen på E6

Jörn Jönsson
Landskrona
Motionen insänd som Egen
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Jenny Tillander
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 143
Flexiblare viktbegränsningar för släpvagnar
Då en nytillverkad släpvagn sätts i trafik, så är det vanligt förekommande att köparen låter nedregistrera
släpvagnen till en lägre maximilast än vad den är konstruerad för. Orsaken härtill återfinnes i
körkortslagstiftningen som under vissa viktförhållanden eller kombinationer av viktförhållanden, kräver att
föraren skall ha högre behörighet än ett vanligt B-körkort.
Exempel
En släpvagnstillverkningsfirma konstruerar och tillverkar två exakt likadana släpvagnar som vardera väger
600 kg tomma (tjänstevikt) och är dimensionerade för att kunna lastas med vardera 1150 kg nyttolast
(maximilast), innebärande att totalvikten fullastad är tänkt att bli 1750 kg för vardera släpvagnen.
Den ena släpvagnen (i det följande kallad ”Släpvagn 1”) säljs till en person som har BE-körkort och som
avser köra med släpvagnen själv. Denna person är nöjd med att kunna lasta 1150 kg lagligt och låter
vagnen vara registrerad för detta (alltså tjänstevikt 600 kg, maximilast 1150 kg och totalvikt 1750 kg).
Den andra släpvagnen (i det följande kallad ”Släpvagn 2”) säljs istället till en släpvagnsuthyrningsfirma.
Eftersom släpvagnsuthyrningsfirman vill kunna hyra ut vagnen, även till personer som endast har Bkörkort (och vars bilars viktförhållanden inte medger körning med 1750 kg totalvikts släpvagnar för förare
som endast har B-körkort), så låter köparen nedregistrera släpvagnen till en totalvikt om 1100 kg,
varigenom maximilasten sjunker till 500 kg. Genom denna rent kamerala åtgärd så blir släpvagnen plötsligt
laglig att köra omkring med för en massa B-körkortsförare med ”lagom” tunga bilar trots att den
egentligen är större och konstruerad för högre vikter än vad man normalt får köra på ett B-körkort.
(Bieffekten blir dock alltså att den tillåtna maximilasten sjunker med hela 650 kg.)
Alltså finns det nu två stycken exakt lika dana släpvagnar som i princip inte kan särskiljas från varandra
sånär som registreringsnumret. Men trots att konstruktionen är exakt identisk, så gäller vitt skilda regler
för hur man får använda dem.
När så Släpvagn 1, en vacker dag, är inlämnad på service så kommer personen med BE-körkort, som
normalt brukar köra Släpvagn 1, till släpvagnsuthyrningsfirman och hyr där den identiska Släpvagn 2,
vederbörande lastar Släpvagn 2 med samma 1000 kg tunga last som hen normalt brukar köra helt lagligt på
Släpvagn 1 och kör iväg. Färden sker givetvis helt problemfritt eftersom lasten t.o.m. är 150 kg lättare än
vad släpvagnen är konstruerad för, dock så råkar man åka in med ekipaget i en rutinmässig poliskontroll
innebärande vägning och registerslagningar. Det framkommer nu att BE-föraren har kört med 100 %
överlast och därmed gjort sig skyldig till vad som anses vara ett tämligen allvarligt trafikbrott. Och detta
alltså trots att färden hade varit helt laglig, om den istället hade utförts med den helt identiska Släpvagn 1.
Det kan alltså, i detta fall, sägas föreligga en betydande differens emellan det formella regelverket. och den
bakomliggande logiken, vilket visar på behovet av ett förändrat regelverk.
Jag yrkar:
Att lagstiftningen inom ovanstående område förändras, på så vis att det blir lagligt för förare som innehar
högre behörighet (t.ex. BE) att framföra släpvagn med viss överlast, under förutsättning att de vikter som
vagnen är konstruerad för, inte överskrides samt att den behörighet som föraren innehar, hade gällt för
ekipaget, även om släpvagnen hade varit inregistrerad för den faktiska vikten.
Att lagstiftningen inom ovanstående område, ses över i motionens anda.
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Att Åstorps arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Skånes partidistrikt.
Att Skånes partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen.
Att Skånes partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den socialdemokratiska
europaparlamentsgruppen.

Torkel Höglund
Åstorp
Motionen insänd som Enskild
Bitten Mårtensson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 144
Godstrafik på järnväg
Tågresandet ökar både på korta och långa sträckor men inte bara människor bör åka mer tåg!
I sydöstra Skåne har vi många större företag som dagligen tar emot och skickar iväg stora mängder gods.
Det är många stora lastbilar på inte alltför bra vägar. Enbart till och från Plastal är det ca 70 lastbilar varje
dygn. Utöver dessa har vintransporter till och från Äppelriket, Vineriet, Gärsnäs Möbler, Smedstorps kök,
Österlenmejeriet, Swegon, Presona, Examen, Norfrig m. fl. och då har vi inte ens nämnt företagen i Ystad.
Under tre till fyra timmar på nätterna används inte Ystad-Österlenbanan för persontrafik. Den
tiden bör kunna användas för Godstransporter. När mötesspåret i Gärsnäs äntligen blir byggt ökar
möjligheten för godstransport ännu mer.
För att minska belastningen på miljön och vägnätet skulle alla tjäna på att flytta över så mycket
godstransporter som möjligt till järnväg.
Att Socialdemokrater i region Skåne samt skånska riksdagsledamöter ska verka för ökad användning av
ledig spårtid på Ystad - Österlenbanan för godstrafik.
Att Socialdemokraterna i Tomelilla antar motionen som sin egen och översänder den distriktskongressen

Niklas Edstrand
Tomelilla
Motionen insänd som Egen
Axel Olsson
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 145
Motion angående barnanpassad hastighet – även på Trafikverkets vägar
I enlighet med Trafikverkets egna vision att ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” bör
Trafikverkets uppdrag utökas baserat på att Barnkonventionen numera är gällande lag i Sverige (SFS nr:
2018:1197).
Med tanke på att Trafikverket menar på att komma fram tryggt innebär att säkerhet kommer först och att
säkerhet ska prioriteras i alla delar, där trafikmiljöer ska upplevas som trygga att användas och vistas i –
och då även från ett barnperspektiv får vi nu förvänta oss.
Problemet som föreligger är att Trafikverket gör en utredning vid behov av införandet av en väghastighet
på någon av Trafikverkets vägar på landsbygden, i relation till buller, siktförhållande, trafikvolymer mm.
Efter att utredningen är gjord och en hastighet är bestämd så är frågan utagerad från Trafikverkets
uppdrag. Det blir sedan upp till polisen att övervaka att hastigheterna efterlevs på våra vägar. Två saker
har nu utvecklats. Det första är att polisen har fått en överväldigande arbetsbörda där trafiksäkerhet har
fått stå tillbaka för andra händelser i samhället, samtidigt som våra vägar har blivit mer belastade av både
yrkestrafik men även persontrafik på grund av en utveckling och förtätning av boende i våra byar.
För att följa regeringens beslut (N2018/04123/HL) att vi ska ha en långsiktigt hållbar tillväxt och
utveckling av hela Sverige, där människor kan leva och bo i Sveriges landsbygder i hela landet måste
hastigheten på våra vägar efterlevas, vilket tyvärr inte är fallet alltid, samt ibland även omvärderas för att
förutsättningarna har förändrats på grund av, eller snarare tack vare, att bostadsbyggandet har ökat på
landsbygden och i utkanterna av städer och med det har även fler barn i landsbygdstrafiken tillkommit.
Detta är ett problem som Sveriges kommuner tampas med idag. Det finns behov av både
hastighetsregleringar men även hastighetsdämpande åtgärder för att säkerställa trafikmiljön utifrån ett
barnperspektiv men kommunerna har inte den befogenheten på Trafikverkets vägar. Det finns vägar som
fortfarande har 70 km/h som hastighetsbegränsning men där utvecklingen har förändrat
boendestrukturen. Kommunerna kan varken ändra på hastigheten vid ett förändrat behov så som fler barn
på Trafikverkets vägar eller vidta hastighetsdämpande åtgärder på desamma fastän befolkningen och
trafikvolymerna ökat. Eftersom Trafikverket i dagsläget är ansvarig för flertalet vägar i Sveriges byar så bör
Trafikverket därför få ett utökat ansvar för att arbeta proaktivt med införandet av hastighetsdämpande
åtgärder så att hastigheterna respekteras av samtliga trafikanter och därmed ger en säker och trygg
trafikmiljö för våra barn.
Därför yrkar vi på:
Att utreda möjligheten att Trafikverket får ett utökat direktiv att arbeta proaktivt för att införa
hastighetsdämpande åtgärder för att efterleva Barnkonventionen (SFS nr: 2018:1197) som del av de
Transportpolitiska målen
Att Distriktskongressen beslutar att anta motionen
Att Distriktskongressen beslutar att skicka motionen vidare till Partikongressen

Catrin Tufvesson
Kävlinge
Motionen insänd som Egen
Rune Sandström
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 146
Motion angående kollektivtrafik – ur ett jämställdhets- och
trygghetsperspektiv
I många år har Kollvision funnits för möten mellan Kollektivtrafiknämndens representanter och
kommunens. Där har man diskuterat kommande mål och tankar om förbättringar/förändringar för
kollektivtrafiken i de olika orterna i Skåne. I Lund har ordförande och 2:e vice ordförande i
kommunstyrelse, teknisk nämnd och byggnadsnämnd varit inbjudna för att diskutera, kanske har det sett
annorlunda ut för andra orter.
Det som hände i början av 2019 var helt annorlunda mot tidigare – då fick kommunerna ingen chans att
reagera och komma med synpunkter på förslagen på förändringar som kom -åtminstone inte i god tid. När
kommunerna kom med egna motförslag till de presenterade så gick de inte igenom. Nu har vi läst att vi
kommer att få mer tid på oss när nästa förslag ska presenteras – det är bra.
Det som många gånger saknas när man diskuterar om en viss tur eller linje är lönsam eller inte är ett
jämställdhet- och trygghetsperspektiv. Man tittar oftast endast på antalet passagerare för att bedöma.
OM det är så att en linje går tidigt på morgonen eller sent på kvällen så att personal kan ta buss till/från
sitt arbete på ett sjukhus, äldreboende eller förskola/fritidshem så syns det inte i antalet passagerare.
Alternativet att cykla eller köra bil finns kanske inte och risken är att man (dvs oftast en kvinna!), inte kan
fortsätta sitt arbete om turerna dras in.
OM det finns nattbussar så kan de ge trygghet till dem som kanske valt att besöka ett kulturarrangemang
eller annat i annan stad eller en fest. De kanske inte har bil, vill slippa köra bil eller tycker det blir för
otryggt att cykla hem vid sen tidpunkt. Därför behöver de finnas kvar, men det är bra om diskussionen
kan bli om det kan bli möjligt att de stannar där de aktuella passagerarna vill kliva av och inte endast har
fasta turer. Det kan innebära att ungdomar kan komma iväg på något utan att de behöver ha föräldrar som
har bil och kan skjutsa/hämta eller att kvinnor kan våga sig ut trots att det blir sent innan de kommer
hem.
OM kommunen har ett utbyggnadsområde kan man föra fram att det är viktigt med bussar även om det
finns tågtrafik vissa tider. Stångby är ett lokalt exempel, där kommunen vill att invånare från olika delar ska
kunna färdas kollektivt. Här kan det handla om huruvida man behöver ha en eller två bilar i hushållet,
beroende på möjligheten till busslinjer och vart?
Det är bra om många Socialdemokratiska representanter i sina kommuner kan föra fram dessa tankar när
de ska diskutera förändringar för kollektivtrafiken så att den blir så bra som möjligt för förhållandena på
vars och ens ort – så att det förs fram till Kollektivtrafiknämnden

Socialdemokraterna på Norr
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 147
Motion om säkerhetsbälten på stadsbussar
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 är en viktig politisk fråga som vi socialdemokrater i Skåne ska engagera oss i.

Felicia Nordstrandh
Trelleborg
Motionen insänd som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 148
Rabatterad pendeltrafik för anställda inom Region Skåne
Inom den offentliga vården har vi idag brist på alla yrkesprofessioner. Det är hög konkurrens med de
privata vårdaktörerna. Att vara en attraktiv arbetsgivare är inte lätt idag då konkurrensen är stor mellan
vårdaktörerna.
Lönerna är en stor och viktig del för anställda inom vården men det är också konstaterat att det inte är det
viktigaste. Arbetsmiljön är mycket viktigare än lönen för de anställda. En annan del är förmåner som man
kan få genom sin arbetsgivare för att vara en mer attraktiv arbetsgivare.
Region Skåne har ett miljömål och arbetar aktivt med detta. Klimatet är vår tids viktigaste fråga och något
vi måste ta stort ansvar för att genomföra. I Region Skånes Miljöprogram 2017-2020 står det att man tar
sikte på ett fortsatt effektivt och kraftfullt miljöarbete, med bland annat fossilbränslefri och
klimatanpassad verksamhet. Region Skånes värderingar är, välkomnande, drivande, omtanke och respekt,
detta kan vi implementera på vår natur och hur Region Skåne kan arbeta för att ge vårt klimat och barn en
framtid.
Det står vidare att Alla medarbetar ska medverka till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling för att
tillsammans möta framtidens miljöutmaningar.
Att kunna erbjuda anställda i Region Skåne subventionerade månadskort för att åka kollektivt är ett led i
rätt riktning för att uppnå miljömålet. Samtidigt blir man en konkurrenskraftig arbetsgivare gentemot
andra privata vårdaktörer. Många anställda inom Regionen pendlar redan men för att få ett ökat
incitament för att få fler att åka kollektivt och där med hjälpa till att påverka vårt klimat positivt är detta
rätt väg att gå.
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Att lönerna inom den offentliga vården inte är bra är något som diskuteras dagligen bland arbetarna inom
Region Skåne. Men det behöver inte alltid vara just lönen skall stiga (även om man inte ska bortse från
detta) som kan vara en lockande faktor för att ta ett jobb på en arbetsplats. Det kan även vara fördelarna
runt om arbetet i sig. Stor del av arbetarna inom vården pendlar dagligen. För att få fler folk att välja att
jobba inom Region Skåne och vården vore det smart idé om Region Skåne skull erbjuda sina anställda att
få rabatt på månadskorten och biljetter i sig. Det vore en bra löneförmån och kanske ett sätt att få folk att
välja jobba inom Region Skåne.
Att Distriktskongressen beslutar
Att arbeta för att Region Skåne implementerar ett rabattsystem för anställda i Region Skåne som väljer att
åka kollektivt.

Marcus Donnerhag, Émilie Lundgren
Svalöv
Motionen insänd som Egen
Émilie Lundgren
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 149
Stärkande av bilisters ställning mot oseriösa parkeringsbolag
Alltsedan mitten av 80-talet har vi haft en lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering,
innebärande att en markägare eller dennes ställföreträdare (vanligen ett parkeringsbolag) ges vissa
möjligheter att utkräva kontrollavgift ifrån den registrerade ägaren till ett fordon som varit felparkerat på
markägarens fastighet. Denna ordning har betydande fördelar jämfört med äldre tiders ordning där man i
realiteten inte kunde utkräva ansvar för felparkering, med mindre än, att man i så fall behövde bevisa
vilken enskild förare som hade parkerat fel.
Ovanstående brukar fungera bra så länge parkeringsbolaget är seriöst och agerar rätt och riktigt. Det finns
dock ett problem, vilket åskådliggöres i nedanstående exempel:
Ponera nu att bilföraren A har lånat en bil, av sin kompis B. A parkerar sedan, med B:s bil, enligt konstens
alla regler på en parkeringsplats som bevakas av det inte fullt lika nogräknade parkeringsbolaget C. C
lappar då bilen och utkräver kontrollavgift för en påstådd felparkering som i verkligheten inte har ägt rum.
C försöker sedan driva in sin felaktigt utställda kontrollavgift, vilken grundar sig på så pass tveksamma
grunder att A med lätthet kan förstå att C:s talan rimligen aldrig skulle hålla för en prövning vid
tingsrätten.
Emellertid så förhåller det sig på så vis att A är rädd om sin relation med B och A känner till att B tycker
att det är obehagligt med betalningskrav och hot med inkasso etc. Detta resulterar i sin tur i att A betalar
den felaktiga kontrollavgiften till C, för att därigenom rädda sin relation med B.
För att råda bot på ovanstående så vore det, på sitt sätt, lämpligt om lagstiftningen gjorde det möjligt för A
att träda i B:s ställe och överta ansvaret för den påstådda skulden, varigenom B skulle hållas helt utanför
emedan C skulle ställas inför att behöva driva sin sak gentemot A, vid påföljd att en felaktigt utställd
kontrollavgift inte skulle löna sig att försöka driva in.
Men riktigt så enkelt, är det inte heller. Ty om lagstiftningen gjorde det möjligt att överta/överlåta
betalningsansvaret för felparkeringskostnader, så skulle vi snart ha en omfattande problematik med redan
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överskuldsatta s.k. ”bilmålvakter” som mot svart betalning skulle ta på sig desto större kostnader för
sådana felparkeringar som verkligen ägt rum, vilket i sin tur skulle rendera i allt från felparkeringsproblem
till intäktsbortfall för seriösa aktörer.
Alltså behöver vi ett regelverk som både skyddar markägare/parkeringsbolag mot oseriösa bilister, men
som också skyddar bilister mot oseriösa parkeringsbolag. Lösningen på detta skulle rimligen vara en
lagstadgad rätt för alla och envar att ikläda sig det eventuella betalningsansvaret för en specificerad
kontrollavgift, under förutsättning att ett tillräckligt belopp samtidigt deponeras hos en av lagstiftaren
specificerad myndighet.
På detta sätt så skulle bilisten A i exemplet ovan kunna betala in ett belopp motsvarande den av
parkeringsbolaget C utkrävda kontrollavgiften samt kostnaden för prövning av förenklat tvistemål till den
myndighet som handhar uppbörden av deponerade medel. Därigenom skulle C fråntas möjligheten att
driva saken gentemot B, utan istället få driva saken gentemot A. Så snart det finns en lagakraftvunnen
dom, så skulle myndigheten sedan betala ut deponerade medel, enligt domstolens beslut. Alternativt så
väljer C att inte föra talan och deponerade medel återbetalas då till A.
En reglering enligt ovanstående skulle såväl kunna stärka en bilists ställning gentemot eventuella oseriösa
aktörer inom parkeringsbranschen, liksom att seriösa parkeringsbolag med verklig rätt till en
kontrollavgift, även de skulle gagnas, genom att det hos myndighet deponerade beloppet innebär att det
efter en eventuell lagakraftvunnen dom till parkeringsbolagets fördel, verkligen finns e

Torkel Höglund
Åstorp
Motionen insänd som Enskild
Bitten Mårtensson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 150
Tillgänglig kollektivtrafik för alla
Region Skånes kollektivtrafik behöver anpassas till alla typer av rullstolar. Idag så begränsas elrullstolar i
stor utsträckning då inte ramper eller utrymme är anpassade. Detta begränsar friheten att röra sig fritt i
Skåne för en stor del av de rörelsehindrade.
Jag yrkar:
Socialdemokrater i region Skåne samt skånska riksdagsledamöter ska verka för ökad användning av ledig
spårtid på Ystad - Österlenbanan för godstrafik.

Ulla Valldén
Sjöbo
Motionen insänd som Egen
Roland Wiking
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 151
Inför busskort för unga under lov
Sommaren 2018 införde Socialdemokraterna på ett nationellt plan kostnadsfria busskort för högstadieoch gymnasieelever under lovet. Unga åkte till olika delar av sin hemort men även runt hela Skåne. Men
efter M/KD budgeten hösten 2018 avskaffades busskorten och har sedan dess inte budgeteras för.
Idag erbjuder Skånetrafiken busskort under lov för ett rabatterat pris, trots det, är priset fortfarande
alldeles för högt. Ett busskort under sommaren kostar 700 kronor och under en veckas lov kostar det 100
kr. Det är dock fortfarande alldeles för dyrt då många inte har råd att lägga flera hundralappar under lov
på busskort, speciellt då gymnasieelever inte får CSN bidrag under lov. Det resulterar i att många barn och
unga inte kan lämna sitt bostadsområde.
Kostnadsfritt busskort under lov minskar segregationen mellan rika och fattiga barn. Unga får också ta en
del av vad hela regionen har att erbjuda och skapa ett större kontaktnät. Slutligen bidrar det till ett mycket
roligare lov för alla, för som alla vet jämlika barn leka bäst.
Vi yrkar:
Att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar vidare till distriktskongressen 2020
Att Socialdemokraterna i Skåne ska aktivt verka för att införa kostnadsfria busskort för högstadie- och
gymnasieelever som ska gälla i hela Skåne under samtliga lov.

Leith Al-Bayati Antagen av: SSU i Malmö
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 80
Se till så att EU:s nya vägtransportregler efterlevs.
Se till så att EU:s nya vägtransportregler efterlevs.
Under många år har framförallt östeuropeiska chaufförer missbrukats i Sverige, åtminstone med svenska
mått mätt. Försvararna av de dåliga villkoren brukar hävda att de åtminstone har det bättre än i sitt eget
land. Men de enda som får det bättre när de svagaste får det sämre är de som köper arbetsinsatsen till
under pris. Nu har EU, tack vare våra duktiga ledamöters idoga arbete där, enats om nya
vägtransportregler. Det handlar om kör och vilotider, cabotage och utstationering. Vi vet att det alltid
finns kreativa krafter som vill runda nya lagstiftningar och fortsätta trycka ner kostnader genom dåliga
anställningar och lönevillkor. Då gäller det att vi är lika kreativa. Sätt ihop en expertgrupp bestående polis,
tull, fackföreningar, arbetsgivare och inför skyndsamt ett effektivt kontrollsystem och straffskalor som är
kännbara. Får vi en reglerad transportnäring är mycket vunnit. Då kan vi med stolthet konstatera att den
fria rörligheten ger möjlighet för andra länders chaufförer att köra i Sverige. De kör då med rimliga löner
reglerade kör och vilotider, alltså en god arbetsmiljö. Våra åkerier har en ärlig chans att klara konkurrensen
och troligen minskar kriminell smuggling. Miljön kan också bli en vinnare om långväga transporter som
idag körs med lastbil för att de är så billiga kan flyttas upp på järnväg.
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I Danmark har man ett tufft system som gör det dyrt att bryta mot cabotageregelrena och de höga
böterna dubblas och tredubblas vart efter man blir gripen av polis. Vårt land har gått igenom så mycket
omställningar som grundat sig på tillit till individen. Det brukar våra politiska motståndare läsa oss på
näsan för. Men hela samhället formligen skriker efter regelefterlevnad och inte minst har många av de Lo
medlemmar som flyttat sina sympatier till den mörka sidan hävdat just att ni gör ju ingenting åt eländet.
Den här situationen inbjuder Socialdemokratin till att ta det goda EU beslutet till synlig verkstad om vi
verkligen sätter ner foten i frågan.
Att den Skånska Socialdemokratiska riksdagsgruppen får i uppdrag att arbeta fram förslag i motionens
andemening och verka för att arbetet med efterlevnad av EU; s nya vägtransportregler, implementeras.
att motionens andemening blir en del i den kommande valrörelsen
att motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen
att Hörby arbetarekommun antar motionen som sin egen

Renaldo Tirone
Hörby
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Renaldo Tirone
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 81
Motion angående att anställa kollektivtrafikens personal i Region Skåne
Kollektivtrafiken i Skåne har under de senaste åren diskuterats alltmer. Dels för dess strategiska betydelse
för Skånes utveckling av sina arbetamarknadsregioner, dels för dess utförande vad beträffar underhåll,
punktlighet och service ifrågasätts av resenärerna. Sedan många år är inte bara fordon upphandlade utan
även personalen, tex tågvärdar, lokförare och busschaufförer. Det har konnat urskiljas ett mänster, i takt
med att konkurrensen mellan trafikbolagen ökat, att det är på personal och underhåll som bolagen försökt
pressa priserna. Konsekvenserna av detta får personalen bära i form av försämrade arbetsvillkor och
resenärerna i form av sämre kollektivtrafik och kvalité på denna. Från SEKO och Kommunal kommer
vittnesmål om hur trafikbolagen medvetet bara nyanställer personal på deltid eller visstid, en utveckling
som bara accelelerat i spåren av Covid-19 pandemin, där själva pandemin ansänds som ursäkt för att
kraftigt försämra villkoren.
Tågbolaget Arriva varslade sommaren 2020 cirka 300 anställda på Pågatågen. Ett varsel som vida översteg
den ekonomiska förlusten Arria gjorde i samband med minskat resande pga pandemin. I höstas meddelade
företaget att tågvärdar och lokförare får välja mellan att gå ner i arbetstid eller bli avskedade.
Konsekvenserna för personalen skulle bli enorma med lägre lön och försämringar i arbetstid, pension och
semester. Samtidigt gjorde Nobina samma sak när företaget varslade 250 busschaufförer i Skåne. Även
Nobina krävde att personalen skulle gå ner i arbetstid och lön för att behålla jobben. Målet för
Sicialdemokratin borde vara lika självklart som enkelt; ingen anställd ska tvingas välja mellan uppsägning
eller lönesänkning.
Den pågående parndemin har också blottlagt ett annat och stort problem med ansvarsfördelningen mellan
Skånetrafiken och trafikbolagen för de anställdas arbetsmiljö. Formellt ligger arbetsmiljöansvaret på
trafikbolagen men många gånger försöker Skånetrafiken påverka denna och trafikbolagen i den riktning
som man finner skonomiskt mest fördelaktig. Därför fanns det också ett stort motstånd från
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Skånetrafiken till att stänga bussarnas framdörrar i syfte att minska chaufföernas utsatthet och risk för
smitta under Covid 19-pandemin. På samma sätt uttryckte Skånetrafiken under hösten 2020 en stor vilja
för att ersätta stängda framdörrar med plexiglas runt chauffören. Detta skapar både otydlighet och
otrygghet om vem som egentligen äger arbetsmiljöfrågan men förhindrar också politiken och
kollektivtrafiken att agera då man formellt inte har ansvaret för arbetsmiljön.
De senast åren har Skånetrafikens Nöjd Kund Index (NKI) legat på 54-55 procent jämfört med Region
Skånes målsättning på 80 % år 2025. Socialdemokraterna ser ett tydligt samband mellan de skånska
resenärernas låga nöjdhet med sin kollektivtrafik och själva kvalitén på den. Vi anser att det är avgörande
att man anställer personalen i Region Skåne och begränsar framtida upphandlingar till att endast handla
om fordon och underhåll av dem. Personalens kompetens, trygget och arbetsvillkor kan endast uppfyllas
på ett betryggande sätt om dessa har en tydlig och långsiktig arbetsgivare. En organisation där politikens
ambitioner med att förse skåningarna med hög kvalitativ kollektivtrafik kan gå hand i hand med den
personal, kollektivtrafikens viktigaste resurs, man har till sitt förfogande.
Under de gångna åren har styrningen av det offentliga Sverige blivit alltmer marknadiserad. Exemplen är
många; new public management, beställare/utförare, LOV etc. Följdesn har blivit en politisk reträtt där
politikens inflytande har begränsats till indikatorer och upphandlingsvillkor men ingen möjlighet att
påverka den lpande verksamheten och agera långsiktigt för att värna medborgarnas intressen.
Medborgarmakt har bytts till konsumentmakt, där den enskilda ofta vet vad hen ska välja bort, inte vad
hen ska välja till. Personalen anställs på avtalens livslängd, inte för verksamhetens långsiktighet. Det är
dags för Socialdemokraterna att verka för skåningarnas återtagande av både kontroll och inflytande av sin
kollektivtrafik och därmed trygga de anställdas villkor och arbeten.
Således yrkar vi
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att samtlig personal inom den skånska kollektivtrafiken ska vara
anställda av Region Skåne.

Tommy Augustsson
Osby
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen.
Tommy Augustsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 82
Anställ kollektivtrafikens personal i Region Skåne
Kollektivtrafiken i Skåne har under de senaste åren diskuterats alltmer. Dels för dess strategiska betydelse
för Skånes utveckling av sina arbetsmarknadsregioner, dels för att dess utförande vad beträffar underhåll,
punktlighet och service ifrågasätts av resenärerna. Sedan många år är inte bara fordon upphandlade utan
även personalen, tex tågvärdar, lokförare och busschaufförer. Det har
kunnat urskiljas ett mönster, i takt med att konkurrensen mellan trafikbolagen ökat, att det är på personal
och underhåll som bolagen försökt pressa priserna. Konsekvenserna av detta får personalen bära i form av
försämrade arbetsvillkor och resenärerna i form av sämre kollektivtrafik och kvalité på denna. Från SEKO
och Kommunal kommer vittnesmål om hur trafikbolagen medvetet bara nyanställer personal på deltid
eller visstid, en utveckling som bara accelererat i spåren av Covid-19 pandemin, där själva pandemin
används som ursäkt för att kraftigt försämra villkoren. Tågbolaget Arriva varslade sommaren 2020 cirka
300 anställda på Pågatågen. Ett varsel som vida översteg den ekonomiska förlusten Arriva gjorde i
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samband med minskat resande pga pandemin. I höstas meddelade företaget att tågvärdar och lokförare får
välja mellan att gå ner i arbetstid eller bli avskedade. Konsekvenserna för personalen skulle bli enorma
med lägre lön och försämringar i arbetstid, pension och semester. Samtidigt gjorde Nobina samma sak när
företaget varslade 250 busschaufförer i Skåne. Även Nobina krävde att personalen skulle gå ned i arbetstid
och lön för att behålla jobben. Målet för Socialdemokratin borde vara lika självklart som enkelt; ingen
anställdnska tvingas välja mellan uppsägning eller lönesänkning.
Den pågående pandemin har också blottlagt ett annat och stort problem med ansvarsfördelningen mellan
Skånetrafiken och trafikbolagen för de anställdas arbetsmiljö. Formellt ligger arbetsmiljöansvaret på
trafikbolagen men många gånger försöker Skånetrafiken påverka denna och trafikbolagen i den riktning
som man finner ekonomiskt mest fördelaktig. Därför fanns det också ett stort motstånd från
Skånetrafiken till att stänga bussarnas framdörrar i syfte att minska chaufförernas utsatthet och risk för
smitta under Covid 19-pandemin. På samma sätt uttryckte Skånetrafiken under hösten 2020 en stor vilja
för att ersätta stängda framdörrar med plexiglas runt chauffören. Detta skapar både otydlighet och
otrygghet om vem som egentligen äger arbetsmiljöfrågan men förhindrar också politiken och
kollektivtrafiken att agera då man formellt inte har ansvaret för arbetsmiljön.
att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att samtlig personal inom den skånska kollektivtrafiken ska vara
anställda av Region Skåne

MAK styrelsens egen motion /Andreas Schönström
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 83
Motion angående kollektivtrafikens personal i Region Skåne
Med anledning av hur upphandlade utförare av kollektivtrafikförsörning inom Skånetrafiken hanterat
personal som till exempel tågförare, kundvärdar och busschaufförer under den pågående Corona
pandemin ser vi hur sårbarheten och otryggheten för personal i alla kategorier är när det uppstår tillfälliga
störningar i efterfrågan av kollektivtrafik
Man kan ställa sig frågan om det inte dags att ta ansvar även som arbetsgivare och överta
arbetsgivaransvaret för dessa personalgrupper för att Region Skåne som har ansvaret frö
kollektivtrafikförsörjning även ska ansvar för arbetsmiljön. Idag ligger arbetsmiljöansvaret på de
upphandlade trafikutförarna och vi ser återkommande problem med hur man pressar personalens
anställningsvillkor och deras arbetsmiljö för att maximera bolagens vinster.
Efter att ha tagit del av Malmö arbetarekommuns ” Motion angående att anställa kollektivtrafikens
personal i Region Skåne” som tar upp just dessa problem och vi instämmer till fullo kring den problematik
som finns med att personal som arbetar inom en sektor som Region Skåne har ansvarar för, ska behöva ha
så osäkra arbetsförhållanden och vi instämmer med motionens yrkande
Vi yrkar därför:
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att samtlig personal inom den skånska kollektivtrafiken ska vara
anställda av Region Skåne
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Ambjörn Hardenstedt
Svedala
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: egen
Leif Göthed Ordförande
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 84
Motion angående kollektivtrafikens personal i Region Skåne
Jag har tagit del av Malmö arbetarekommuns ” Motion angående att anställa kollektivtrafikens personal i
Region Skåne” och instämmer till fullo med skildringen av problematiken och motionens yrkande.
När jag i december 2020 genomförde en ringaktion bland undertecknare av vårt upprop om
nedskärningarna i kollektivtrafiken i Skåne fick jag ta del av skrämmande vittnesmål. Ungefär hälften av de
som jag kom i kontakt med jobbade inom kollektivtrafiken; var busschaufförer eller tågvärdar och
lokförare eller släkt med någon som är det. De flesta övriga var resenärer. Personalen berättade om stora
och små bekymmer, om otrygga anställningar och hyvlingar, om avsaknad av möjlighet till toalettbesök,
om undermålig utbildning. Mycket som jag inte hade en aning om innan och som jag lovade mina
samtalspartners att ta vidare, vilket jag gör med denna motion.
Det är ovärdigt att personal som arbetar inom en sektor som Region Skåne ansvarar för, ska behöva ha
arbetsförhållanden som är under all kritik. Vi behöver återta makten över det som vi borde råda över. De
offentliga, skattefinansierade sektorerna får inte vara en marknadsplats där offentliga upphandlingar leder
till usla anställningsvillkor.
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att samtlig personal inom den skånska kollektivtrafiken ska vara
anställda av Region Skåne

Anita Ullmann
Tomelilla Arbetarkommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Arbetarkommunens egen
Ordförande Axel Olsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 85
Skattefinansiera kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken blir dyrare för varje år som passerar. Den ökade kostnaden för att åka kollektivt gör det
snart till en klassfråga. För låginkomsttagare blir de skenande kostnaderna för att åka kollektivt en fråga
om att antingen prioritera att kunna ta barnen på sommaraktiviteter under sommaren eller helt enkelt
stanna hemma. Att för en arbetssökande kunna leta jobb som kräver pendling eller tacka nej till ett arbete
för att man inte har råd med ett pendlingskort. Genom att skattefinansiera kollektivtrafiken, så det blir
kostnadsfritt för resenärer att åka, så skapar vi ett mer inkluderande samhälle där det inte handlar om en
klassfråga huruvida
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barnfamiljer kan åka på utflykter under sommarlovet eller där en arbetslös inte känner sig tvungen att
tacka nej till arbete för att denne inte har råd att pendla för arbetet ligger i en annan stad än där man bor.
En annan positiv konsekvens är att fler väljer att åka kollektivt och väljer bort bilen, då minskar utsläppen.
Därför yrkar vi:
Att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Att Socialdemokraterna verkar för att kollektivtrafiken i region Skåne skattefinansieras till fullo.

Clint Wulkan, Sorgenfri Socialdemokratiska Förening
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 86
Kollektivtrafik och äldre
Många äldre personer önskar åka med kollektivtrafiken men drar sig för att göra det på grund av nya
system att köpa färdbiljett. En del har svårigheter med de digitala verktygen och avstår därför helt från
resande med buss och tåg och tar bilen istället.
Flera kommuner har infört gratisresor för personer 70 – 75+. Detta är i sig bra men gäller endast för resa
inom den egna kommunen och vid resa utanför måste ändå färdbiljett köpas. Dessutom innebär det en
kostnad för kommunerna – pengar som skulle kunna användas till viktigare saker.
Vi vill införa en möjlighet för äldre att köpa ett resekort med pensionärsrabatt som gäller för resor i hela
Region Skåne. Det skulle innebära att många äldre på ett enklare sätt skulle kunna resa med
kollektivtrafiken, låta bilen stå, minska trängsel på gator, vägar och parkeringar, minskat utsläpp av avgaser
samt ge fler resande på tåg och bussar.
att ge möjlighet att köpa ”Resekort för äldre” utreds snarast av Region Skåne.

Irene Ebbesson
Båstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Ordförande Ingvar Bengtsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 87
Motion angående ”Variabla hastighetsgränser”.
Idag är i stort sett alla vägar och vägavsnitt försedda med en fast reglerad hastighetsbegränsning.
De flesta av oss är också medvetna om att man ska reglera hastigheten efter rådande trafikförhållande.
Tyvärr efterlevs detta inte alltid och oftast utmynnar det i trafikolyckor med ibland tragiska konsekvenser.
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Man kan dagligen ta del av dessa olyckor via media etc. Bland annat de otaliga olyckorna som inträffar på
motor- och motortrafikvägar/leder runt om i landet. De inträffar oftast i samband med så kallad
rusningstrafik.
Under decennier har man försökt lösa detta genom att sänka högsta tillåtna hastighet.
Den hastigheten gäller då oftast dygnet runt.
På några få platser i landet har man så kallade ”variabla hastighetsgränser”, beskrivet av Trafikverket så
här;
”Variabla hastighetsgränser fungerar genom att sensorer i vägbanan eller vid sidan av vägen känner av när
och hur många fordon som passerar. Rörelsedetektorer registrerar lättare fordon, som cyklar och
mopeder. Väderstationer känner av temperatur, nederbörd och väglag. På en del platser övervakas vägen
med videokameror. Informationen från den tekniska utrustningen utvärderas som regel automatiskt. Då
ändras hastigheten efter bestämda gränsvärden. Variabla hastighetsgränser fungerar genom att sensorer i
vägbanan eller vid sidan av vägen känner av när och hur många fordon som passerar. Rörelsedetektorer
registrerar lättare fordon, som cyklar och mopeder. Väderstationer känner av temperatur, nederbörd och
väglag. På en del platser övervakas vägen med videokameror. Informationen från den tekniska
utrustningen utvärderas som regel automatiskt. Då ändras hastigheten efter bestämda gränsvärden.
Informationen är också tillgänglig i Trafikverkets trafikcentraler. Där bedömer vid behov trafikledare
vilken hastighetsgräns som ska visas på vägmärkena.”
Det finns alltså teknik idag som kan reglera högsta tillåtna hastighet beroende på rådande omständigheter,
tyvärr används den inte i den utstäckning som skulle vara önskvärd.
Varför inte göra Skåne till ett ”pilotprojekt” för ett större test med ”variabla hastighetsgränser”.
Man skulle till exempel kunna börja testa det på vägarna E4, E6, E22 och E65.
att SAP Skåne beslutar arbeta för att man i Skåne ska genomföra ett ”pilotprojekt” för ett större test med
”variabla hastighetsgränser

Gert Nilsson
Kavlinge
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: egen
Ordförande Rune Sandström
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 19
Ett Worldpridetåg mellan Malmö och Köpenhamn
Året 2021 är ett speciellt år, detta år kommer WorldPride till Malmö och Köpenhamn under en vecka i
augusti. Det kommer att vara flera arrangemang i båda städerna och hela Öresundsregionen kommer
finnas på den internationella regnbågskartan. Detta evenemang är
riktigt stort och en möjlighet för oss att åter bygga ihop våra städer till en gemensam region. Det vore
fantastiskt om ett WorldPridetåg gick regelbundet under denna festival mellan Malmö och Köpenhamn
med starkt reducerad taxa eller kanske tom med gratis transport för de personer som besöker festivalen
eller sponsrar festivalen med ett särskilt festivalarmband. Det vore bra om socialdemokraternas
regionfullmäktigegrupp drev denna fråga och undersökte hur ett Worldpridetåg kunde finansieras och
erbjuda gratis frakt för estivalbesökarna eller erbjuda kraftigt reducerat biljettpris.
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Därför yrkar jag på:
att Skånes regionfullmäktigegrupp skriver en motion eller på annat vis verkar för att ett WorldPridetåg går
regelbundet mellan Malmö och Köpenhamn enligt motionens andemening.
att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egna och sänder den till distriktskongressen
att Distriktskongressen antar motionen som sin egna och sänder den till Skånes regionfullmäktigegrupp

Mathias Persson, Triangelns socialdemokratiska förening
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

28 Miljö/Klimat
MOTION NR 152
Avseende att omvandla slam från vattenverk och från havet uppspolade alger
och tång till biokol
Bakgrund: Växter som fotosyntetiserar, tar upp koldioxid från atmosfären och omvandlar det till
kolhydrater som binds in i växtens biomassa. När växten senare dör och förmultnar eller förbränns återgår
kolet som koldioxid och metangaser till atmosfären. När växtmaterial istället omvandlas via pyrolys kan en
stor andel av det kol som växterna har ackumulerat bindas in i en betydligt mer beständig produkt –
biokol. Pyrolys är en upphettning av biologiskt material under förhållandevis låga temperaturer och
begränsad tillgång till syre. Biokolet är mycket stabilt i marken, och beräknas ha en halveringstid på 150 - 5
000 år. En pyrolyspanna är relativt billig att köpa in och lättsam att sätta upp. Jämfört med andra
koldioxidnegativa metoder är det därför möjligt även för mindre aktörer att använda sig av metoden. En
kommun skulle kunna installera en egen pyrolyspanna, och klimatkompensera enbart genom att använda
sig av sitt eget organiska restmaterial. Biokol binder även vatten effektivt och har en vattenhållande
kapacitet motsvarande lerans. Tillsats av biokol i sandiga jordar kan därmed öka jordens vattenhållande
kapacitet.
Motiv:
Reducerar föroreningar och tungmetaller
Stora mängder alger och tång spolas varje år upp längs våra kuststräckor. De innehåller många
föroreningar, däribland tungmetaller. Genom att omvandla de uppspolade algerna och tången till biokol
kan dessa föroreningar omhändertas och vattenkvaliteten i våra hav förbättras. På motsvarande sätt kan
motsvarande materia inklusive läkemedelsrester tas om hand från reningsverken. Kemisk användning för
att ta bort fosfor ur vattnet från reningsverken, behövs inte om biokol används.
Förbättrar miljön och minskar behovet av konstgödsel
Biokol bidrar till att återcirkulera fosfor, och även många mikronäringsämnen, utan att oönskade ämnen
följer med. Studier har visat att 99 procent av den fosfor som ursprungligen fanns i det organiska
materialet finns kvar i biokolet efter pyrolysen. Biokolets mikroskopiska sprickor och porösa håligheter
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bildar lämpliga livsmiljöer för mikroorganismer. Det finns initialt även en liten del lättnedbrytbara
organiska föreningar i biokolet, vilket gynnar tillväxten av mikrobiella populationer och antalet
mikroorganismer ökar därför ofta snabbt i jorden när biokol tillsätts. Biokolet har historiskt sett använts
för att förbättra jordens bördighet. Kväve avgår däremot under pyrolysprocessen och måste tillföras
separat. Tungmetaller går att ta bort genom upphettning till 750 grader, de gasas då bort och fastnar i
filter. Med hjälp av biokolsprocessen kan man varaktigt binda koldioxid från atmosfären till marken och
på så sätt minska mängden koldioxid i atmosfären.
Skånefrö i Hammenhög och Simrishamns kommun är idag inspiratörer för utveckling av biokol.
Källa: Företrädesvis www.biokol.org
Vi yrkar:
Att Socialdemokraterna i Tomelilla antar motionen som sin egen och översänder den distriktskongressen

Riccard Axtelius, Kenny Fransson, Kurt Westlund
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 153
Bekämpa klimatförändringarna
Agenda 2030 omfattar FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
På plats tretton finns det tydligaste klimatmålet, man ska begränsa den globala uppvärmningen till mindre
än 2 grader.
Regeringen har tillsatt en delegation (Agenda 2030-delegationen) som har till uppgift att stödja och
stimulera arbetet.
Denna globala utmaning är också lokal. Kommuner och regioner/landsting har en nyckelroll i arbetet.
Alla kan och bör engagera sig i detta betydelsefulla arbete. Alla kan vara med och påverka utvecklingen i
positiv riktning.
Med stöd av ovan yrkar jag:
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för,
att det införs en regels om att alla offentliga byggnader där det passar, ska producera solel,
att det införs krav på soltak för att få bygga framöver,
att SBAB, den statliga banken, ges i uppdrag att ge bra lån till de privatpersoner som vill installera
solceller.

Per Olsson, Tord Persson, Gunnar Jönsson
Lund
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Motionen insänd som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 154
Bekämpa klimatförändringarna
Agenda 2030 omfattar FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.
På plats tretton finns det tydligaste klimatmålet, man ska begränsa den globala uppvärmningen till mindre
än 2 grader. Regeringen har tillsatt en delegation (Agenda 2030-delegationen) som har till uppgift att stödja
och stimulera arbetet. Denna globala utmaning är också lokal. Kommuner och regioner/landsting har en
nyckelroll i arbetet. Alla kan och bör engagera sig i detta betydelsefulla arbete. Alla kan vara med och
påverka utvecklingen i positiv riktning.
Vi yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för,
Att det införs en regel om att alla offentliga byggnader, där det passar, ska producera solel,
Att det införs krav på soltak för att få bygga framöver,
Att statens ekonomiska stöd för solcellsutbyggnad utökas,
Att SBAB, den statliga banken, ges i uppdrag att ge bra lån till de privatpersoner som vill installera
solceller.

Jan Svärd Antagen av: (S)entrum S-förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 155
Ett program om hur vi vill möta klimathotet
På SvT finns en enkel sammanfattning i fem punkter av FNs klimatrapport
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/har-ar-klimatrapporten-i-fem-punkter. Tusentals vetenskapliga
artiklar ligger till grund för en denna rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, som beskriver hur
klimatförändringen påverkar världens hav och frusna områden.
Det handlar om
1. höjda havsnivåer
2. extremväder
3. ekosystem mot kollaps
4. viktiga glaciärer krymper
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5. en rad frågetecken, såsom
hur påverkas golfströmmen?
hur mycket koldioxid frigörs av tinande permafrost?
Se sammanfattningen och förstå vidden av problemet.
Under rubriken Vårt löfte till Greta Thunberg skriver EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon och Jytte
Guteland på dagens Arena: Vi lovar Greta Thunberg och alla andra unga i världen, att vi svenska
socialdemokrater tar klimathotet på största allvar och att vi agerar nu och utvecklar saken på
https://www.dagensarena.se/opinion/vart-lofte-till-greta-thunberg/.

Om vi Socialdemokrater skall fortsätta regera måste vi kunna ge svar på vad vi skall göra för att motverka
klimathotet. Vi Socialdemokrater har här en särskild uppgift att se till bördorna för att möta klimat hotet
fördelas efter bärkraft.
Jag yrkar:
att distriktskongressen beslutar att till vårt parti framföra önskemål om utarbetande av ett klimatprogram
med vår berättelse om hur vi anser att hotet skall mötas

Bo Widegren
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 156
För en grön ny reformism
Global uppvärmning, resursutarmning och kollapsande biologisk mångfald utgör ett alltmer akut,
existentiellt hot. Ett kraftfullt agerande för att ta itu med problemen har under lång tid fördröjts. Inte
minst på grund av förlegade ekonomiska tankeramar och hårt motstånd från de som på kort sikt gynnas av
utvecklingen. Men också eftersom klimatpolitiken saknat ett tydligt klassperspektiv - och därför också
brett stöd.
Idag har utmaningarna vuxit till närmast förlamande storlek. Samtidigt rymmer en omställning till ett
hållbart samhälle stora möjligheter. Det är ett samhällsprojekt som kommer att löpa under flera decennier.
Här finns en optimistisk framtidsvision - nya arbetstillfällen, ny teknik, hopp om en bättre värld - i en tid
präglad av rädsla. Det som krävs är en ny grön reformism, där staten tar initiativ till en rättvis omställning
som gynnar det stora flertalet.
Socialdemokraterna bör gå i täten för den här nya, gröna reformismen, och etablera en tydlig statlig
styrning i detta omfattande samhällsprojekt. Som det ser ut nu kommer Sverige inte att klara dagens
klimatmål - noll nettoutsläpp år 2045 - men det går ännu att ändra ett sådant utfall. För att klara
klimatmålen behövs dock mod, underbyggt av både grundläggande och mer långtgående förslag och
åtgärder. Ett första steg är att åtgärda den bristande samordningen av existerande klimat- och energipolitik
som råder idag, samt att i högre grad möjliggöra en grön omställning för våra industrier. Om

219

socialdemokraterna vill vara även framtidens arbetareparti, bör frågan om en grön samhällsomställning tas
på största allvar och åtgärdas NU, innan det är försent.

Vi yrkar:
Att Arbetarekommunen antar motionen som sin egen och sänder vidare den till distriktskongressen
Att distriktskongressen antar motionen som sin egen.
Att Socialdemokraterna inrättar ett omställningsråd under statsministern för att samordna statens klimatoch energipolitik, samt att tillsätta resurser som säkerställer att statens roll blir ändamålsenlig och att
uppsatta mål nås
Att Socialdemokraterna etablerar en statlig investeringsbank för finansiering av omställning, grön
nyindustrialisering och nybyggnation
Att Socialdemokraterna utformar och implementerar fler riktade ekonomiska och regulativa styrmedel för
att säkerställa att klimatmålen uppnås i tid
Att Socialdemokraterna tillser att klimatskadliga subventioner fasas ut, med rimlig kompensation
förglesbygd och jordbrukare
Att Socialdemokraterna inför striktare miljökrav i lagen om offentlig upphandling.

Hanna Sandberg Antagen av: Unga Sossar i Malmö
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 157
Förbjud tillverkning och användning av all sorts engångsplats
Användning av engångsplast är ett stort och växande miljöproblem. Plast som sprids i miljön stannar där i
cirka 300 år innan den brutits ned. Under nedbrytningen skapas dessutom mikroplaster och nanopartiklar
av plast, och hur dessa påverkar levande varelser på sikt vet vi väldigt lite om. Däremot vet vi att år 2050
beräknas världshaven inrymma mer plastprodukter än fisk!
Av all hittills tillverkad plast har endast ca 9% återvunnits. Dessutom är återvinning av plast en dålig
metod, då kvaliteten på återvunnen plast är bristfällig. Det går inte att återvinna samma produkt som den
återvunna plasten kommit ifrån. Slutprodukten av återvunnen plast är en restprodukt som inte kan
användas till någonting och måste deponeras. Majoriteten av den hittills återvunna plasten har skickats till
utvecklingsländer i Sydostasien, där den hamnat i enorma deponier som inte har hanteras. Att elda upp
återvunnen plast är ett mycket dåligt alternativ, bland annat på grund av utsläpp samt att det är ett slöseri
med en ändlig resurs.
EU:s beslut om förbud mot vissa plastpartiklar till 2021 är ett steg i rätt riktning men problemet är större
och allvarligare än så och ett totalförbud mot engångsplast är det enda som är hållbart. Vi har full
förståelse för att ett förbud skapar initiala problem i vissa branscher. Till exempel livsmedelsbranschen,

220

där plastförpackningar gör stor nytta för hållbarheten och sparar livsmedel från att slängas för tidigt. Icke
desto mindre uppstår miljöproblem när förpackningen är förbrukad.
Ett talande exempel på överanvändning av plast är produkter i engångsförpackning. Ofta är de förpackade
i kartonger som i sin tur är insvepta i plast, staplade på pallar insvepta i plast.
Listan kan göras längre, men användning av engångsplast borde kunna lösas ganska enkelt, om bara viljan
infinner sig. Det finns dessutom en stor affärspotential i att hitta hållbara alternativ till engångsplasten.
Vi yrkar:
ett förbud mot tillverkning och användning av engångsplast införs.
en skatt på engångsplast införs, i syfte att ekonomiskt stödja innovativa lösningar på hållbara alternativ.
det här förslaget implementeras i Socialdemokraternas miljöpolitik och drivs vidare på EU-nivå
Socialdemokraterna föregår med gott exempel och slutar inhandla kampanjmaterial och dylikt, som
innehåller engångsplast.
Arbetarekommunen antar motionen som sin egen och skickar den till distriktskongressen 2020.

Närlunda S-förening
Helsingborg
Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 158
Havets barnkammare är ingen askkopp för fimpar
Tänk om rökare kunde slänga sina fimpar på rätt plats och inte på gator och i dagvattenbrunnar som i sin
tur leder ut i havet. Håll Sverige rent anser att fimpen är skräpets värsting. Enligt deras beräkningar slängs
runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige år ut och år in. Det motsvarar ungefär 108 ton plast som
hamnar i vår natur. Det mesta åker ut i sjöar och hav via dagvattenavlopp. Utsläppsrören mynnar ut på
grunt vatten, som är lekområden för småfisk. Får småfisken växa upp i en god miljö utgör de ett av våra
viktigaste livsmedel.
Fimpen innehåller bland annat plast och kadmium samt det som rökarna inte vill ha i sina lungor. Fiskarna
får i sig fimparna och när vi äter fisken får vi i oss all gift från fimparna. Forskning vid universitetet i San
Diego, USA visar att en fimp i en liter vatten dödar hälften av fisken i vattnet. Det gäller både i söt- och
saltvatten.
Cigarrettfiltret består till stor del av en slags plast, cellulosaacetat, som precis som annan plast blir till
mikroplast om den hamnar i miljön. Det tar nästan 100 år innan mikroplasten försvinner, om den ens gör
det.
Kommunen och dess personal får lägga mycket av sin tid på att sopa och plocka upp dessa cigarettfimpar.
Ofta fastnar fimparna mellan gatstenar och man kommer inte åt dem. Fimparna som inte går att sopa upp
spolas liksom övriga fimpar ner i vårt dagvatten och ut i sjöar och kuster.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
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Att Lunds arbetarekommun antar motionen som egen och skickar vidare till partidistriktskongressen 2020
Att nedskräpningslagen ändras så att även cigarettfimpar omfattas av nedskräpningsboten
Att Region Skåne lanserar en informationskampanj riktad till unga angående fimparna och snusets
påverkan på miljön och vatten
Att Socialdemokraterna i Skåne antar motionen som sin egen och översänder den till den skånska
riksdagsgruppen

Eleni Rezaii Liakou, Per Olsson, Lina Olsson, Mathias Thurén och Elfva Barrio
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 159
Klimatet ska vara prioriterat
Efter Parisavtalet fortsätter de globala utsläppen att öka. Vi bränner mer kol, olja och naturgas än
någonsin. Den 27 november 2019 presenterade en rad forskare i tidskriften Nature belägg för att planeten
Jorden står inför stora klimatrisker som inte går att vända om inget görs. Man räknar upp en rad av sk
"tipping-points" som också är sammanlänkade till en dominoeffekt, tex när permafrosten smälter uppstår
metangas. Forskarna beskriver tillståndet enligt följande:
- Den arktiska havsisen minskar.
- Grönlands inlandsis smälter.
- De boreala skogarna (på norra halvklotet) förvandlas från kolsänka till kollkälla.
- Permafrosten tinar.
- Havsströmmen Amoc (Atlantic meridional overturning circulation där Golfströmmen ingår) bromsar in.
- Avskogning i Amazonas.
- Tropiska korallrev dör.
- Västantarktiska shelfisen smälter.
- Avsmältning vid östra Antarktis.
Klimatet är inte en ideologisk fråga men däremot behövs ett starkt ledarskap för att vända det allvarliga
tillståndet. Socialdemokraterna kan ta taktpinnen för att detta ledarskap blir en realitet nationellt, i EU och
FN. Klimatet ska vara den högst prioriterade frågan.
Jag föreslår därför den Socialdemokratiska Distriktsårskongressen 2020 att besluta:
Att utlysa klimattillståndet som nödläge med bas i forskarnas belägg
Att verka för att detta nödläge även ska antas inom EU och FN
Att utifrån ledande forskares resultat ta fram en konkret politisk agenda för att vända tillståndet
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Att den Socialdemokratiska Distriktsårskongressen 2020 ställer sig bakom motionen och antar den som
sin egen.
Att Lunds Arbetarekommun antar motionen som sin egen
Att Skånes Partidistrikt antar motionen som sin egen

Jimmy Blondin
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 160
Miljö - och klimatnödläge i Region Skåne
Vi socialdemokrater är ett parti som verkar för ett solidariskt, jämlikt och demokratiskt samhälle. Men vi
vill självklart även att detta samhälle är hållbart över lång tid och att samhället samverkar med miljön och
naturen.
Vi socialdemokrater såg orättvisorna i vårt samhälle under 1800-talet och formade därför ett nytt samhälle
under 1900-talet, ett socialdemokratiskt samhälle. Nu under 2000-talet ska vi fortsätta forma detta
samhälle och göra det hållbart, det är dags för oss att forma det gröna folkhemmet och det är dags nu.
Om vi inte aktivt tar kontroll nu, tänker om nu och tar kommando nu så riskerar inte bara vårt
socialdemokratiska samhälle att falla sönder, det kan även drabba planeten med klimatförändringar,
miljöförstöring och artutrotning som aldrig någonsin går att reparera.
FN:s 17 hållbarhetsmål är vägen framåt och vi behöver agera snabbt för att implementera dem så att vi
kan ställa om samhället, vi behöver göra detta på alla nivåer. Vi måste ställa om i vår lokala S-förening, i
vår Arbetarekommun, i vårt distrikt, nationellt och internationellt.
Omställningen har börjat och exempelvis drev våra kamrater i EU-parlamentet, tillsammans med andra
partier, frågan om ett klimatnödläge på EU-nivå och vann i november 2019 omröstningen i parlamentet.
Så nu har EU utlyst att det är ett “klimatnödläge”. Vi behöver göra samma på regional nivå!
Vi yrkar:
Att vi utlyser ett miljö- och klimatnödläge i Region Skåne.
Att Malmö arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar den vidare till Skånes partidistrikts
kongress
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 Antagen av: Triangelns Socialdemokratiska Förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
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Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 161
Marina fiskbestånd i balans.
Rapporterna om våra marina fiskbestånds utarmning dyker allt oftare upp från forskare och i massmedia
och för varje rapport ser det dystrare och dystrare ut.
Idag är det ställt utom allt tvivel att vissa arter i östersjön, till exempel torsk och ål, fiskats så hårt och i
kombination med försämrade biologisk livsmiljö att vissa arter står inför hot om utrotning i östersjön.
Ett ekologiskt system i balans är beroende av toppredatorer som torsk, lax, men även av gädda och
abborre. Arter som är kommersiellt viktiga för såväl yrkesfiske, sportfiske som för turismnäringen.
Gäddbestånden i Blekinge skärgård och många andra kustområden är till exempel är utsatta för ett högt
tryck på beståndet av yrkesfiske, husbehovsfiske samt av tävlingsfiske. Ett så pass stort fisketryck att
bestånden av gädda men även bestånden av abborre är satt under så stort tryck att de har svårt att
reproducera livskraftiga bestånd i stora områden. Det är av stor vikt att man bland annat fredar fler och
större områden som är viktiga för reproduktion och uppväxt av nya generationer fisk och då inte bara
under lekperioder utan att fler områden får permanenta skydd året runt. Det finns i dag redan förslag på
nya fredningsområden från olika myndigheter, t.ex länsstyrelsen i Blekinge, men beslut saknas.
Det brådskar och det behövs snabba beslut för att bromsa den negativa utvecklingen och därför yrkar jag
på Socialdemokraterna i Skåne aktivt arbetar för:
Att stoppa trålfisket efter torsk.
Att helt stoppa ålfisket eftersom ålen är en akut utrotningshotad art.
Att öka insatserna mot jordbrukets näringsläckage genom att stärka landsbygdsprogrammet tillräckligt
ekonomiskt för att genomföra åtgärdsprogrammen för ramdirektivet för vatten så att algblomningarna,
syrebristen och bottendöden kan reduceras snabbare.
Att stärka och öka nätverket av marint skyddade områden och nya förvaltningsplaner vid kusten och till
havs.

Ambjörn Hardenstedt
Svedala
Motionen insänd som Egen
Leif Göthed
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 162
Motion angående förändring av Sveriges minerallagstiftning
Motionen föranleds av den uppkomna situationen utanför Hörby och på Österlen. Ett utlandsägt bolag
kommit in med ansökan till myndigheten Bergstaten. Bolaget ansöker om och beviljas
undersökningstillstånd, det är en fullständigt otidsenlig situation. Vare sig markägare eller kommunerna
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har något att säga till om utan har att böja sig för fakta marknadskrafterna kan köpa sig gruvdrift
varsomhelst, oavsett vad befolkningen tycker.
Larmrapporter från hela världen om ogenomtänkta resursuttag av våra gemensamma tillgångar når oss i
stort sett dagligen. Minerallagen lämnar all mark utan skydd, vare sig markägare eller kommuner kan
förhindra prospektering i form av provborrningar eller dylikt. Detta utan att beakta miljökonsekvenser och
kulturhistoria. Först när en förestående etablering av drift kommer på tal görs en miljöprövning och
kulturhistorisk prövning. Då har ingrepp i naturen redan skett och företagen har satsat betydande resurser,
vilket sätter beslutsfattarna i en pressad situation.
I Hörby och på Österlen har omfattande protester mot detta förfaringssätt varit väldigt tydliga.
Kommunerna avkrävs svar av medborgarna men kommunerna är bakbundna av lagstiftningen. Att ta
mark i anspråk för etablering av andra typer av verksamhet kräver ett samarbete med kommunerna men så
är inte fallet när det gäller gruvdrift.
Jag yrkar:
att Socialdemokraterna driver en förändring av lagstiftningen så att kultur och miljöprövningar görs innan
Bergstaten ger prövningstillstånd.
att Socialdemokraterna driver en översyn av lagstiftningen så att kommuner ges lokalt veto i frågan om
undersökningstillstånd och gruvbrytning enligt minerallagens definition.
att motionen sänds till Skånska riksdagsgruppen
att distriktskongressen bifaller motionen
att Hörby arbetarekommun antar motionen som sin egen

Renaldo Tirone
Hörby
Motionen insänd som Egen
Renaldo Tirone
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 163
Rätten till rent dricksvatten
Rent dricksvatten har länge setts som en självklarhet i Sverige. Men så är det inte längre. I delar av landet
kan läget bli akut under vissa tidpunkter på året. Inte bara klimatförändringarna ställer till problem.
Människan har skapat kemiska och mikrobiella föroreningar, överutnyttjat vattenresurser och därmed
skapat hälso- och miljöproblem som drabbar kommande generationers hälsa och välfärd.
Brist på kunskap, dålig samordning och otillräckliga resurser är viktiga delförklaringar till den rådande
krisen.
Kombinationen mindre grundvattenbildning och hög vattenförbrukning medför svårigheter när det gäller
att få fram tillräckligt med dricksvatten. Många kommuner har inte beredskap för detta.
Grundvattennivåerna är nu normala i större delen av landet, men i nästan hela Skåne ligger de fortfarande
under normalnivån. Det gäller både de stora och små grundvattenmagasinen.
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Det finns flera orsaker till att dagens grund- och ytvatten inte håller tillräckligt god kvalitet. Inte minst
kemiska föroreningar och mikrobiella problem som uppstår vid översvämningar.
Vårt parti måste på alla nivåer ta initiativ och ansvar till långsiktighet i lösandet frågor till allas rätt till rent
dricksvatten, att våra vattenresurser skyddas och vårdas.
Det finns mycket att göra: Extra satsning på en nationellt täckande kartering av Sveriges
grundvattenresurser är stort. De extrapengar regeringen har avsatt räcker inte. Takten när det gäller
sanering av förorenade områden måste ökas. Det behövs en myndighet, inte som idag nästan tio, som har
huvudansvar för landets vattenresurser, övervakar och skydda dem. Det behövs mer pengar till forskning
om vattenrening, sanering, skydd och värdering av vattenresurser.
Vi yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt driver frågorna om
Att det sker en extra satsning på en nationellt täckande kartering av Sveriges grundvattenresurser,
Att saneringstakten av förorenade områden ökar,
Att det skapas en myndighet som har huvudansvar för landets vattenresurser, för att övervaka och skydda
dem.
Att det skjuts till pengar för forskning om vattenrening, sanering, skydd och värdering av vattenresurser.

Jan Svärd, Antagen av: (S)entrum S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 164
Satsning på en miljövänligare fordonsflotta.
Som Socialdemokrater måste vi öppna upp för klimatinvesteringar som inte försvårar vardagen för de
svenska hushållen. Att köra bil ska inte vara en klassfråga och det ska vara enkelt och inte kostsamt att
välja en bil som inte är skadlig för miljön. Etanolen som bränsle för personbilar bör därför vara en
självklarhet och vi bör införa en premie för konvertering av bensinbilar för att kunna köras på
etanolbränslet E85.
I målet för en fossil oberoende fordonsflotta har elbilarna lyfts fram som det bästa fordonsalternativet
men elbilar är idag väldigt dyra och det är inte många som har råd att köpa en elbil. Förutom elbilarnas
höga kostnader så kommer ökningen av elbilar innebära ökade krav på att upprätta fler laddstolpar,
batteriåtervinning samt ett bättre elnät med högre kapacitet.
I Sverige finns det ungefär fem miljoner personbilar och ungefär hälften av dem går på bensin. De flesta
av dessa bilar kan efter smärre justeringar köras på etanolbränslet E85 istället. Detta skulle medföra att
utsläppet av fossil koldioxid från dessa minskar mellan 50 till 80 procent. Hur mycket utsläppen minskar
beror på hur etanolen är tillverkad samt även på var den är producerad. Sveriges största tillverkare av
etanol kan av tre kilo vete producera ett kilo etanol, ett kilo proteinrikt djurfoder och ett kilo kolsyra.
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Att konvertera bilarna för att kunna köras på etanol är inte så svårt. Det brukar räcka med att
programmera om bilens bränslesprutning och programmera en sensor, en syssla som tar ca 2–3 timmar.
Detta kostar mindre än 10 000 kr dessutom finns det redan E85-pumpar överallt i landet på nästan alla
bensinmackar.
Frankrike är idag ett av de länder som infört premier för konvertering av bensinbilar till etanol. Premien
ligger på nästan 11000kr och i Frankrike ökar försäljningen av både etanol som bränsle och etanolbilar
snabbt och många äldre bensinbilar konverteras för att kunna köras på etanol.
Vi yrkar:
Att Arbetarepartiet Socialdemokraterna skall verka för att införa Premier för Etanol (E85) konvertering av
personbilar.
Att Malmö arbetarekommun tar motionen som sin egen och sänder den vidare till distriktskongressen
2020.
Att Partidistriktet antar motionen som sin egen och skickar den vidare till riksdagsgruppen förbehandling.

Nadjam Malik Antagen av: Rosengårds Socialdemokratiska förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 165
Stoppa fågelslakten
Satsning på vindkraftverk lyfts fram som viktig för att nå fram till ett fossilfritt samhälle i enlighet med de
klimatpolitiska målen.
I Skåne och dess närhet är förhållandena för anläggande av mera vindkraft gynnsamma utifrån
vindförhållanden. En utbyggnad är också kontroversiell.
Utbyggnad innebär också kritik, dels från närboende men också av djurskyddsskäl.
Fåglarna – i huvudsak rovfåglar och större fåglar – råkar ofta illa ut när de hamnar för nära vindkraftverk.
Vingar kapas och fåglarna ramlar till marken och kan gå en hemsk död till mötes.
Havsbaserad vindkraft har på senare tid varit i fokus; projekt planeras i Östersjön och effekten anses vara
mycket god.
En satsning på att bygga vindkraftverk som varnar flygande fåglar och förhindrar detta, är viktig och
välkommen, och skulle lyfta fram energislaget som både klimatsmart och där hänsyn tas till den biologiska
mångfalden och djurskyddsaspekter.
Jag yrkar:
Att i planeringen för vindkraftsutbyggnad beakta vad som framkommit i motionen angående påverkan på
ett hållbart fågelliv
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Kjell Pålsson
Åstorp
Motionen insänd som Egen
Bitten Mårtensson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 166
Ställ tydliga krav beträffande miljö, naturresursanvändning, arbetsvillkor och
arbetsmiljö
I den allmänna debatten kring miljökrisen och särskilt när det gäller klimatet är det stort fokus på vad man
kan göra privat. T ex avstå att flyga, äta mindre kött etc. Det är självklart bra om man som privatperson
tänker på vad man kan göra för att minska belastningen på miljö och naturresursanvändningen när man
handlar samt att man dessutom försöker ta reda på att varorna producerats under rimliga arbetsvillkor och
med en godtagbar arbetsmiljö.
Vi kan dock inte lösa miljöfrågan och naturresursslöseriet som privatpersoner. Här krävs bl a kraftfulla
politiska beslut i form av lagar och regleringar samt ekonomiska styrmedel.
När det gäller klimatutsläppen har utsläppen i Sverige minskat sedan jämförelseåret 1990. Det krävs ju
dock betydligt kraftfullare åtgärder om vi ska nå uppsatta mål
2010 antog Riksdagen ett generationsmål för Sverige, som anger inriktningen för svenskt miljöarbete. För
att nå det utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser, behöver vi kunna följa
upp även de utsläpp som orsakas av vår import.
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser
Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 9 ton per person och år. Det
innebär att det inte räcker med att Sveriges utsläpp inom våra gränser minskar. Även de utsläpp som vår
konsumtion ger upphov till i andra länder behöver minska för att detta mål ska uppfyllas.
Vi ska enligt Parisavtalet sträva efter att begränsa den genomsnittliga temperaturökningen till 1,5 grader
För att kunna uppnå generationsmålet, miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt Parisavtalets
mål bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton per person och år till 2050.
Klädindustrin släpper ut mera växthusgaser än flyget och sjöfarten ihop, enligt FN:s handelsorgan Unctad.
Att köpa ekologisk bomull hjälper inte, om energin som går åt vid tillverkningen kommer från kolkraft.
Det handlar egentligen inte om vad vi köper för plagg, om det är tillverkat av återvunna fibrer, eller
ekologisk bomull, utan hur mycket vi köper. En rapport som Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk
forskning har släppt - visar att när det gäller den svenska konsumtionen av kläder sker 80 procent av
klimatutsläppen vid tillverkningen.
Medelsvensken köper 13 kilo kläder per år och slänger 8 kilo per år. Massproduktionen kombinerad med
billig arbetskraft har gjort att kläderna inte kostar lika mycket längre. Modet har blivit ett slit-och-slängfenomen och det tär på både miljö och klimat.
Arbetsvillkoren och arbetsmiljön för textilarbetare m fl. samt miljöpåverkan i länderna där mycket av
produktionen sker är under all kritik. På många platser jobbar man alla dagar i veckan, kanske 70 – 80
timmar under en vecka, långt utöver vad som är rimligt.
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Det är också viktigt att notera att produktionen av 1 kilo bomull (ett par jeans och en T-shirt) kan kräva
mellan 7 000 och 29 000 liter vatten. Bomull odlas ofta kring jordklotets midja, där befolkningstätheten är
stor och behovet av vatten enormt. Cirka 1,1 miljard människor saknar tillgång till rent vatten.
En annan fråga som måste uppmärksammas är brytningen av mineraler till alla batterier till elektroniska
produkter och bilar m m, där efterfrågan kommer att öka snabbt de närmaste åren. Även i denna bransch
är arbetsvillkor och arbetsmiljö under all kritik
Man räknar med att 1,6 miljoner textilarbetare producerar kläder för världens näst största klädföretag,
H&M. De jobbar främst i fattiga länder med låga löner

En mycket viktig fråga när det gäller miljön är även den omfattande kemikalieanvändningen i bl a
livsmedelsproduktionen. Numera är nästan alla regler om livsmedel utarbetade inom EU, och gäller för
hela EU. I Sverige gäller även nationella regler om livsmedel i form av lagar, förordningar och
Livsmedelsverkets föreskrifter.
T ex får vissa kemikalier inte användas vid produktion av frukt och grönsaker inom EU. Däremot
importeras frukter etc. där i EU förbjudna kemikalier används. Så kan det inte få fortsätta
Sammanfattning
Global handel har sina fördelar, men också nackdelar genom att både människor och natur exploateras. Vi
måste medverka till et långsiktigt hållbart samhälle ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar att uppdra åt distriktsstyrelsen att
verka för
Att lagar och regler skärps i Sverige och inom EU i syfte att förbättra miljön, minimera användningen av
naturresurser samt skärpa lagarna om arbetsmiljö
Att i handelsavtal och motsvarande med länder utan för EU, ställa villkor och tydliga krav på importerade
varor och produkter beträffande miljö, resursanvändning, löntagarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö.
Att villkoren och kraven successivt skärps samt att det sker en öppen och transparent redovisning
beträffande hur förhållandena utvecklas

Gunnar Jönsson, Annika Brodin, Kerstin Vikner, Per Olsson, Tord Persson, Roger Niklewski
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 20
Svensk vattenvård måste reformeras!
Hav och sjöar utgör grundläggande livsbetingelser. Trots att detta är självklart har FN:s behövt tillstyrka
vattenvårdens betydelse genom att formulera detta i två av sina globala mål. Vi ska ”Säkerställa tillgången
till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla” och ”Bevara och nyttja haven och de marina
resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling”. I strid med vårt förnuft och alla möjliga
måldokument håller vi ändå på att förstöra vårt vatten, även i Sverige. Delvis beror detta på att
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vattenvården sedan länge varit ett eftersatt politikområde, men det finns ett växande intresse från
medborgarna.
Enligt Naturvårdsverket uppnår inte ca 80% av våra kustvatten god ekologisk status enligt
vattenförvaltningens statusklassning. Inga kustvatten uppnår god kemisk status. Fiskebeståndet är till stora
delar borta eller inte längre tjänlig som föda. Det finns t.o.m. fisk som klassas som farligt avfall i sjöar intill
flygplatser, p.g.a. utsläpp av PFAS, vilket även påträffats i höga halter i vårt kranvatten. I Vombsjön, som
är en stor dricksvattentäkt, är den ekologiska statusen klassad som otillfredsställande. Varningsklockorna
har börjat ringa. I november 2010 inträffade det hittills största vattenburna utbrottet i Sverige och Europa,
cirka 27 000 personer blev infekterade med parasiten Cryptosporidium hominis.
Uppenbarligen fungerar inte svensk vattenvård som den ska, åtminstone inte om vi vill nå upp till de av
nödvändighet satta målen. Det finns öar av välfungerande verksamhet, men de räcker inte till. Man
behöver inte gå längre än till att citera Lunds kommun sjö- och vattendragsplan: ”Därför bedöms det i
dagsläget inte vara möjligt att uppnå miljömålen om inte de praktiska, administrativa och ekonomiska
möjligheterna för att genomföra åtgärder förbättras avsevärt”.
Svensk vattenvård är idag uppsplittrad på många olika nivåer från statliga myndigheter, till länsstyrelser,
regioner, kommuner, vattenråd, vattenvårdsförbund och olika kommunala aktiebolag. Om vi vill värna
vårt vatten måste staten ta en större roll. Det fungerar inte att fortsätta som idag där en stor del av
vattenvården sker på nåder genom samrådsorgan där utsläpparna har stort inflytande. En olycklig bieffekt
av de många vattenvårdande organisationerna är att dess företrädare hamnar i försvarsposition när de inte
klarar de övergripande miljömålen, varför organisationens intresse får gå före vattenvårdens bästa. Det är
inte bara naivt att låta detta fortgå, det är ett hot mot kommande generationers vattenförsörjning.
Vi har dock fortfarande goda möjligheter att rätta till det som idag inte fungerar. Ser man till den tekniska
utvecklingen så finns den på plats, vi har t.ex. Simrishamns vattenreningsverk som filtrerar bort både
läkemedel och mikroplaster. Kunskap om hur man anlägger våtmarker finns. Vi har genom det ökade
fiskbeståndet i Öresund fått belägg för att naturen kan läka om man stoppar utsläppen.
Men, ska vi klara av att lägga om vårt vattenvårdsarbete behöver vi tänka om. Vattenvården kan inte
längre vara en bisak där konsensuslösningar med utsläpparna har blivit huvudsak. Man kan komma långt
ibland med god tro, samråd, samverkan och goda exempel, men när det kommer till svensk vattenvård så
räcker detta inte till. Vi anser därför att staten måste ta ett större ansvar för svensk vattenvård och genom
en effektivare lagstiftning ombesörja att vi får en ökad tillsyn genom olika myndigheter. Kommunerna
måste åläggas en strängare tillsynsplikt som medför att erforderlig mätning, provtagning, riskbedömning,
spårning av utsläpp, m.m. vidtas. Kommunernas skyldighet att tilldöma viten och straffavgifter skall
stärkas.
Med hänvisning till ovan yrkas härmed på
Att lagstiftningen skärps så att aktuella miljömål kan uppnås inom utsatt tid
Att det införs högre straffavgifter för skadliga utsläpp.
Att stat och kommuner får en utökad tillsynsplikt av vattenkvalitén.

Per Olsson, Södra Sandby och Gunnar Jönsson, Genarp
Lund
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR A - 21
Insatser och åtgärder för bättre miljö och minskat resursslöseri måste öka
Miljöförstöringen, resursslöseriet och framförallt klimatförändringarna är verkliga hot . Det behövs stora
insatser för att ställa om samhället med bl.a. en övergång till förnyelsebar energi och ett modernt uthålligt
system av kollektiva transporter. Det ger betydligt fler jobb och skulle också bli en framtidssatsning som
har helt annan betydelse för både industrins och vårt samhälles framtid. Om vi inte lyckas stoppa
klimatförändringarna så får kommande generationer mycket stora problem.
Här måste göras insatser på många plan. Framförallt har staten ett ansvar genom att man kan besluta om
ökade ekonomiska för miljöarbetet, skärpta lagar, miljöavgifter och investeringar i form av upp-rustning
av järnvägar m m. Att vid investeringar då särskilt prioritera de regionala järnvägarna som är viktiga för
dagliga persontransporter. Även järnvägar som kan bidra till ökade godstransporter på järnväg måste
uppmärksammas.

Detta decennium, åren fram till 2030, är avgörande för om vi ska lyckas vända utvecklingen när det gäller
miljön
Vi yrkar
att Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress beslutar att uppdra åt distriktsstyrelsen att verka för
kraftfullt ökade insatser och åtgärder kommande år, såväl ökade ekonomiska resurser som lagskärpningar
för bättre miljö och minskat resursslöseri
att det genomförs kraftfulla insatser för upprustning av järnvägen de närmaste åren
att prioritera de regionala järnvägarna som är viktiga för dagliga persontransporter samt järnvägar som är
viktiga för godstransporter
att motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Gunnar Jönsson, Annika Brodin, Ronny Hansson, Mats Nilsson, Per Olsson
Lund
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 22
Ökade insatser för att nå miljömålen i Skåne
Riksdagen beslutade den 28 april 1999 att det skulle finnas femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige.
I november 2005 antogs ett sextonde miljökvalitetsmål om biologisk mångfald. Arbetet med att nå
miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och
andra aktörer.

231

15 av miljökvalitetsmålen berör Skåne. (Vi har inga fjäll).
• Begränsad klimatpåverkan.
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning.
• Giftfri miljö.
• Skyddande ozonskikt.
• Säker strålmiljö.
• Ingen övergödning.
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet.
• Hav i balans samt levande kust och skärgård.
• Myllrande våtmarker. Levande skogar.
• Ett rikt odlingslandskap. God bebyggd miljö.
• Ett rikt växt- och djurliv
Varje år redovisar Länsstyrelsen miljötillståndet i Skåne. Miljökvalitetsmålet är uppnått endast för 1 av
målen, ”Skyddande ozonskikt”. Ett mål ”Säker strålmiljö” är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna
nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.
Övriga miljökvalitetsmål kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgär-der.
Det är självklart ytterst allvarligt och vi måste ta krafttag för att nå målen. Tiden börjar bli knapp. Staten,
Region Skåne, kommunerna, näringslivet, ideella organisationer m fl måste engageras i arbetet med att
uppnå miljömålen. I kommande Skåneprogram bör också arbetet med att genomföra miljömå-len få stort
genomslag.
Vi yrkar
att Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress beslutar att uppdra åt distriktsstyrelsen att verka för
en samlad bedömning av vilka insatser och åtgärder som krävs för att uppnå miljömålen till år 2025, 2030
alt 2035.
att detta presenteras vid distriktskongressen 2022
att målsättningen att genomföra Skånes miljömål lyfts in i arbetet med det kommande Skåneprogrammet

Gunnar Jönsson
Lund

Annika Brodin Ronny Hansson

Mats Nilsson Per Olsson

Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR A - 23
Vätgas en möjlig energibärare i region Skåne
Förnyelsebar energi utvecklas hela tiden, vindkraft, solkraft och vattenkraft blir ständigt bättre och
effektivare som energikälla. Men det är svårt att lagra energi från vind och sol. En möjlighet är att tillverka
vätgas av den el som skapas av vindkraft och solkraft. Denna vätgas skapas genom en elektrolys där man
spjälkar vatten till vätgas och syrgas. Vätgasen som produceras kan sedan användas som drivmedel i till
exempel bränslecellsbilar eller för att värma hus, tillverka elektricitet eller möjligen även som bränsle i
flygplan. I Danmark storsatsas det på vätgas som energibärare för den vindkraft som finns på stora
vindkraftsparker ute till havs. På Sveriges radio finns mer
information om detta vätgasprojekt https://sverigesradio.se/artikel/7500742
Region Skåne borde snabbt utreda hur regionen skulle kunna börja skapa förutsättningar för liknande
projekt där förnyelsebar energi lagras som vätgas för att sedan användas när det behövs i samhället.
Därför yrkar jag på:
att den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen skriver en motion eller på annat sätt verkar för att
vätgas skall kunna bli en reell energibärare i regionen.
att Malmö arbetarekommun tar motionen som sin egna och sänder den vidare till distriktskongressen
att distriktskongressen tar motionen som sin egna och sänder den vidare till Skånes socialdemokratiska
regionfullmäktigegrupp

Mathias Persson, Triangelns socialdemokratiska förening
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 24
Motion om åtgärder till kanalisering av friluftsliv
Motion om åtgärder till kanalisering av friluftsliv.
Rusning till naturen i Corona tider har varit påtaglig och tydlig och naturens roll som en ekosystemtjänst
har vuxit enormt.
Överallt har man sett fler människor i alla åldrar vistas ute i det fria i olika former och aktiviteter under
den pågående Corona pandemin.
Naturen har gett oss den bästa möjligheten att träffa släkt och vänner och möjligheter till motion, träning
och rekreation på ett ganska tryggt och säkert sätt för att minimera smittspridningen och många av
besökarna har funnet att detta är ett sätt och ett alternativ till att umgänge, träning och rekreation som
kommer att vara över och förbi pandemin.
Vår vistelse i naturen ökar vårt välbefinnande och ökar vår miljömedvetenhet markant. I Sverige har varje
individ fri tillgång till naturen via allemansrätten och via skyddade områden i olika former som

233

naturvårdsområden, naturreservat och liknande. Intresset för vistelser i naturen och nya friluftsaktiviteter
skapar förutsättningar för de som organiserar arrangemang, ideella eller kommersiella och blir därför också
en källa till sysselsättning via besöksnäring i form av organiserade arrangemang, uthyrning och försäljning
av utrustning m.m.
Det ökade trycket på både allemansrättslig natur och skyddad natur kan behöva kanaliseras för att inte
komma i konflikt med bevarandemål för vår natur och för att undvika avtalsbrott mot markägare,
konflikter på grund av slitage och mellan olika intressegrupper som vistas i naturen samt minimera
riskerna för brott mot allemansrättsliga regler och lagar.
Vi yrkar därför på
att distriktsstyrelsen verkar för att ta fram förslag på åtgärder i olika former för att underlätta för
kanalisering av friluftslivet så att belastningen på naturen minimeras
att distriktsstyrelsen aktivt arbetar för att påverka Region Skåne, Skånes kommuner och andra
organisationer om vikten av åtgärder för att friluftslivet inte ska komma i konflikt med bevarandemål för
vår natur och för att undvika avtalsbrott mot markägare, konflikter på grund av slitage och mellan olika
intressegrupper som vistas i naturen samt minimera riskerna för brott mot allemansrättsliga regler och
lagar

Ambjörn Hardenstedt
Svedala
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: egen
Leif Göthed Ordförande
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 25
Värna den biologiska mångfalden och motverka invasiva arter i Östersjön
Bakgrund: Två tredjedelar av Ystads kommun består av hav. Östersjön är ett unikt innanhav som är under
stor press. 2012 beräknades bottendöden vara 60 000 km2. Döden har spridit sig och täcker nu ett område
som snart är stort som två Danmark! I dessa områden skapas svavelväte som tar livet av i stort sett allt liv
utom vissa bakterier. I de döda bottnarna utsöndras dessutom fosfor som skapar ännu mer övergödning,
samtidigt som de konserverar gifterna från båtars bottenfärger som i vanliga fall bryts ner.
Förutom de döda bottnarna är andra delar av Östersjöns ekosystem rubbat. Överfiskning tömmer havet
på fisk. Det finns allt mindre av de stora fiskarna kvar. Det östra torskbeståndet som tidigare som fanns i
hela Östersjön finns nu i stort sett bara i södra Östersjön, med återväxt i ett område utanför Bornholm.
Östersjön töms på stora fiskar. De rovfiskar som och rensar bort sjuka och skadade fiskar och balanserar
den marina ekologin, fiskas hänsynslöst. Utan stora fiskar tas deras plats över av andra mindre arter. Som
exempel kan nämnas Karlskrona skärgård där de stora fiskarna ersätts av storspigg och den invasiva
svartmunnade smörbulten. Dessa fiskar har tidigare hållits i schack av de stora fiskarna, men nu har den
etablerat sig i Karlskronas skärgård, och enstaka exemplar har även hittats här i Ystads vatten. I de polska
vattnen utanför Gdansk dominerar de nu helt kustfiskfaunan. Det bästa sättet att för att begränsa
spridningen av fisken är att ha ett starkt rovfiskbestånd, och vi kan inte vänta. När de små fiskarna
etablerar sig äter den upp äggen från andra fiskar, även rovfiskar, vilket betyder att den stoppar det enda
hotet mot dem, innan de ens har fötts. Därför kan man inte vänta, vi måste ha en plan för detta nu.
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För att rädda torsken rekommenderar forskarna en nollkvot för det östra beståndet. Man vill också se en
minskning av fisket av skarpsill och sill i de områden som torsken lever för att öka torskens tillgång på
föda. Förslag finns även att gallra i torskbeståndet för att fiska upp små individer och kanske satsa på
riktat fiske mot skrubbskädda som äter samma föda som små torskar, och utplantering av rovfisk som
torsk och gädda.
Förutom hoten mot torsken och andra stora fiskar finns det många andra arter som försöker etablera sig i
våra vatten. Det gäller såväl djur som växter.
Att ta fram en strategi för hur vi ska behålla vår biologiska mångfald i den skånska delen av Östersjön och
att information om denna sprids till allmänheten.
Att material och rutiner utvecklas för att rapportera förekomst av invasiva arter i Östersjön.
Att metoder som motverkar att invasiva arter får fäste vid Skånes kuster tas fram.
Att verka för att begränsa fisket av skarpsill och sill i de områden där torsken lever för att öka torskens
tillgång till föda.
Att verka för att hjälpa fiskare att ställa om och använda deras kunskaper för att skapa ett hållbart fiske i
Skåne.
Att öka de marina kunskaperna hos berörda tjänstemän och nämnder i syfte för att skapa en hållbar
strategi för Östersjöns framtid.

Riccard Axtelius, Kenny Fransson och Kurt Westlund
Ystad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 26
Stoppa uppfödningen av minkar
I djurskyddslagen regleras uppfödning av djur. I de inledande bestämmelser, kap 1 framgår syftet med
lagen. I § 1 anges ”Denna lag syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och
respekt för djur”
I 2 kap. Allmänna bestämmelser om hur djur ska hanteras, hållas och skötas regleras grundläggande
djurskyddskrav. Bl a ”Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom”, (1 §)
Där regleras även god djurmiljö och naturligt beteende bl a:
2 § Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att
1. deras välfärd främjas,
2. de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras
välbefinnande (naturligt beteende), och
3. beteendestörningar förebyggs
Är det rimligt att i dagens samhälle bedriva en verksamhet som innebär att man inte har möjlighet till sitt
naturliga beteende, och som i realiteten innebär djurplågeri?
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Inför valet 2002 lovade Socialdemokraterna verka för en avveckling av pälsnäringen om de kom till
makten. En statlig utredning gjordes för att slå fast hur avvecklingen skulle gå till; förutom hårdare
djurskyddsregler övervägdes möjligheten att införa ett totalförbud mot pälsdjursuppfödning helt på etiska
grunder.
Förslaget hann inte tas upp i riksdagen innan valet, vilket hade varit en förutsättning för att dåva-rande
regeringen skulle kunna leva upp till sina vallöften. Istället fick Sverige en borgerlig regering, och
lagförslaget röstades ner i december 2006.
Antalet minkar som föds upp inom pälsindustrin har minskat. I dagsläget är det ca 440 000 som dödas
årligen
Är det rimligt att i dagens samhälle bedriva en verksamhet som innebär att man inte har möjlighet till sitt
naturliga beteende, och som i realiteten innebär djurplågeri?
Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress beslutar att uppdra åt di-striktsstyrelsen att
verka för
att uppfödning av minkar förbjuds
att motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Gunnar Jönsson
Lund

Annika Brodin Ronny Hansson Mats Nilsson

Per Olsson

Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 27
Angående lagstiftning och tillsyn inom livsmedelsproduktion och djurhållning
Gång på gång kommer information om hur människor misshandlar djur, både vilda djur och tamdjur. Då
det gäller djurhållning och köttproduktion för människoföda eller lyxkonsumtion är detta särskilt
upprörande. Intresseorganisationer framhåller inte sällan att svensk djurhållning är bättre än den i övriga
länder. Även om detta kan stämma så är den inte tillräckligt bra så länge missförhållanden och ibland
direkta grymheter avslöjas, i media och av enskilda personer som tar reda på faktiska förhållanden, under
djurens hela livscykel.
Det är tyvärr tydligt att nu gällande svenska lagar och aktuell myndighetsutövning i fråga om tillsynen inte
fungerar för att skydda djuren, inte heller samverkan mellan de många myndigheter som har ansvar på
området. Myndigheterna behöver utveckla arbetssätten, med metoder som gör att de inte låter sig föras
bakom ljuset. Liksom då det gäller annan brottslighet kan det behövas kraftfulla ageranden och effektiva,
samordnade insatser för att få slut på grymheterna.
att Socialdemokraterna i Skåne,
- i respektive beslutsorgan tar initiativ gentemot Länsstyrelsen och kommunerna med syfte att stärka
tillsyn och åtgärder på området, utifrån nuvarande regelverk,
- i olika beslutsorgan agerar pådrivande då det gäller forskning, till en början om tillsynsmetodik, inom
veterinärmedicin för att upptäcka skador, i aktuella etiska frågor och andra, för djurhållning relevanta
områden,
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- i riksdagen agerar för att lagar skärps och myndigheter ges uppdrag att se över helanormsystemet, i ett
första steg genom att tillsätta lämpliga utredningar om djurensrätt.

Gunilla Olsson
Ystad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Roger Jönsson Ordförande
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 28
Motion om att region Skåne i samarbete med andra parter som Länsstyrelsen
och andra kommuner aktivt ska medverka till inplantering av blåstång och
ålgräsängar
Östersjön ska bli ett friskt hav igen! Många kompletterande insatser kommer att krävas. Vi betonar två
områden i denna motion:
I Östersjön är blåstången havets skog. Blåstången är hem åt många av Östersjöns växter och smådjur. I
blåstången trivs tångräkor och tångmärlor, musslor, havstulpaner och många, många fler. Tången är ett
bra gömställe, här tar många småkryp skydd mot fiender. Det gör blåstången till en perfekt lekplats och
barnkammare för smådjur. Blåstången binder koldioxid, kväve och fosfor. Blåstång har blivit ovanligare
eller har försvunnit helt från flera platser i Östersjön där den var vanlig förr. Oftast finns den inte heller så
djupt som den gjorde tidigare. Befintliga områden av blåstång och möjliga områden för etablering behöver
identifieras.
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.
Socialdemokraterna i Ystad föreslår att region Skåne i samarbete med andra parter som andra kommuner
och Länsstyrelsen:
- genomför en utredning som syftar till att förstärka förekomsten av ålgräsängar och blåstång inom Skånes
kustområden.
- omedelbart påskyndar utpekandet av biotopskydd för ålgräsängar och andra värdefulla havsmiljöer.
- ser över föreskrifterna för befintliga naturreservat för att klargöra om det finns behov av att föra in
restriktioner som syftar till att skydda livsmiljöer för ålgräs och blåstång.
- Medverkar till inplantering av ålgräsängar och blåstång.

Riccard Axtelius, Kenny Fransson och Kurt Westlund
Ystad
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Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 29
Motion om Ekocid
Storskalig miljöförstöring bör klassas som ekocid. Och det bör i sin tur betraktas som ett brott som kan
behandlas av Internationella brottmålsdomstolen.
Palmecentret och LO har tagit över stafettpinnen från Olof Palme som för snart fyrtio år sedan
inledningstalade på världens första miljökonferens i Stockholm. I en gemensam debattartikel* kräver de
”att Sverige bör gå i täten för att ekocid (från engelskans ecocide), ska läggas till Romstadgan som ett
femte brott i fredstid. Och därmed på ett avgörande sätt bidra till ett nytt förhållningssätt till investeringar,
exploatering och tillväxt.”.
Ett ekocid definieras som en omfattande skada eller förstörelse med betydande och bestående effekt på
ekosystemen som alla levande varelser och i synnerhet mänskligheten är beroende av. Även om ekocider
omfattar alla större miljökatastrofer, avser de främst mänskligt skapade påverkningar. Utnyttjandet av
ändliga jordiska resurser av människor har lett till snabb klimatförändring och den sjätte massutrotningen,
som vi bevittnar idag. Som ett resultat hotas både nuvarande och framtida generationers överlevnad. För
att bevara den biologiska mångfalden för framtida generationer behöver vi en ny definition av välstånd en som bygger på den vetenskapliga förståelsen för stabiliteten i det globala ekosystemet och som är
förankrad i det internationella rättsliga ramverket.
Ekocid bör därför bli det femte brottet i den internationella straffrätten, som kan väckas inför den
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) på samma sätt som krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten
och folkmord. Romstadgan är domstolens reglerande lagstiftning. Definitionen av krigsförbrytelser
omfattar omfattande, långvariga och allvarliga skador på den naturliga miljön. Det finns dock för
närvarande inga försiktighetsåtgärder för att skydda miljön från sådana skador under fredstid.
Att Socialdemokraterna ska verka för att ekocid ska läggas till Romstadgan som ett femte brott i fredstid,
Att Tomelilla arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till
Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress,
Att Socialdemokraterna i Skåne antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den
socialdemokratiska partikongressen.

Anita Ullmann
Tomelilla Arbetarkommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Arbetarkommunens egen
Ordförande Axel Olsson
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR A - 30
Investera i ny grön teknik
Dagens fokus hos de unga ligger på klimatändringarna och för att vi ska inte bara får mer förtroende hos
unga väljare så handlar det om att vår klimat kan fortsätta efterleva oss människor. Plasten är en del av det
som förstör klimatet därmed måste vi människor minska vår påverkan av plast på klimatet och miljön.
Plastprodukter som påverkar klimatet är inte enbart skadligt för djur och natur utan är i sin tur också
skadligt för människan i slutändan. I Israel har en forskare vid namnet Sharon Barak kommit på ett nytt
sätt att tillverka plast som inte enbart försvinner självmant utan även påverkar inte människans hälsan när
människan dricker vattnet. Dagens vatten finns så kallat mikroplast som innebär att plast från påsar med
fler andra plastprodukter. Den nya plasten bryter ner sig själv och därmed skapar inte mikroplast som är
skadligt. Socialdemokraterna måste verka för att Sverige investerar i denna produkt.
Att Socialdemokraterna verkar för att Sverige investera i Sharon Baraks forskning och produkt
Att Socialdemokraterna verkar för att Socialdemokraterna i EU parlamentet driver en motion som
säkerställer att alla länder i EU investerar i produkten
Att Socialdemokraterna verkar för att investera mer i Sharon Baraks forskning för en grönare värld
Att Socialdemokraterna verkar för att skicka vidare motionen till kongressen 2021
Att Socialdemokraterna bifaller motionen i dess helhet

Ted Sylwan Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

29 Näringsliv och Regional utveckling
MOTION NR A - 31
Skrota Sveriges Elzoner
2009 beslutade regeringen Reinfeldt att dela upp Sverige i fyra olika zoner för elproduktion och elleverans.
Detta berodde delvis på problem med flaskhalsar och dels på grund av problematik med försäljning av el
till Danmark EU. Tyvärr har denna lösning blivit ohållbar. Flaskhalsproblematiken har inte lösts ännu och
effekten av indelningen har blivit att ett fåtal stora elbolag har kunnat mer eller mindre dela upp
marknaden mellan sig och skapat lokala monopol. Indelningen har också skapat helt abnorma
prisskillnader i el som gör att södra Sverige får en ohållbar situation marknadsmässigt. Medan elkunderna i
norr under fredagen den 5 november
2020 bara behövde betala drygt 2 öre/kWh så var elspotpriset i södra Sverige 32 öre/kWh, det vill säga
nästan 1300 procent högre. En orättvis och förödande prisskillnad som slår mot både löntagare och
företag i södra Sverige.
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Med ovanstående förklaring yrkar därför motionären:
att S regionalt arbetar för att slopa uppdelningen av elzoner i Sverige och strider för att återigen införa en
enhetlig nationell marknad.
att Malmö arbetarekommun tar motionen som egen och skickar den till distriktskongressen 2021.
att distriktskongressen 2021 bifaller motionen.

Jonas Michanek, ordförande Västra hamnens S-förening
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 167
Säker fiberanslutning
Hur säker är fiberanslutning? Fiberkabeln till Tågarp ca: 120 abonnenter, blev avgrävd torsdag 9 jan. 2020
kl 14.00. Det tog hela 5 dagar innan man kunde använda fiberkabeln.
Utan tillgång till fiberkabel kan man inte använda internet. De som har telefon, TV och eventuellt larm på
fiber är också drabbade.
Man är helt hjälplös om man har lagt dessa saker på fiberkabel.
Därför föreslår jag Skånes Socialdemokratiska partidistrikt besluta:
Att man gör upp en plan hur man snabbt kan åtgärda fel på fiberkablar

Lennart Andersson
Svalöv
Motionen insänd som Egen
Émilie Lundgren
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 168
Återskapa Öresunds universitetet
Under 1990-talet fanns det stort hopp och en härlig energi i vår Öresundsregion. Vi skulle äntligen förena
våra regioner, den danska med den svenska, vi skulle bli en metropol inom norden, i Europa och globalt.
Öresundsregionen var en samlad vision och i en del av denna vision fanns förhoppningen om ett starkt
samarbete mellan regionens lärosäten en vision om ett Öresunds universitet som knöt samman Högskolan
Kristianstad, Campus Helsingborg, Malmö universitet, Lund universitet med flera danska lärosäten som
Köpenhamns universitet, Roskilde universitet mfl
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Man lyckades skapa detta Öresunds universitet som med olika framgångar fick igång ett starkt samarbete
mellan flera lärosäten runt om Öresund. Men 2010 gick avtalet ut som hade löpt från 1997 och slutligen
2012 så avslutades projektet och samarbetet “Öresunds universitetet”.
Läs mer via denna länk:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Öresundsuniversitetet
Vi behöver återskapa ett liknande nätverk, projekt, samarbete som det tidigare Öresunds universitetet stod
för. Vi behöver fortsätta leva, kämpa och verka för att kunskap, forskning och utbildning ska kunna
förena vår öresundsregion ännu mer även i framtiden.
Detta Öresunds universitet måste skapas från flera olika håll och med flera olika aktörer, självklart
behöver våra lärosäten vara intresserade av projektet. Vi behöver även undersöka varför det förra
Öresunds universitetet bara föll platt efter 2010 och hur vi kan återskapa ett likande projekt som faller ut i
en hållbar och fortlöpande verksamhet.
Vi yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för att återskapa "Öresunds universitetet"
Att distriktsstyrelsen tar initiativ till att skapa en bred arbetsgrupp eller ett nätverk som börjar verka för att
återskapa Öresunds universitet
Att Region Skånes fullmäktige aktivt tar ställning till ett återskapande av Öresunds universitet, gärna
genom en motion i fullmäktige eller på annat lämpligt sätt.
Att Malmö arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar den vidare till Skånes partidistrikts
kongress
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 Antagen av: Triangelns Socialdemokratiska Förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 169
Återupprätta välfärdsplattformen i hela Skåne
De senaste åren har Skåne som region glidit isär mellan den västra delen och den norra och östra delen.
En stor del av detta har i de västra delarna av Skåne berott bla på stora satsningar kring infrastruktur,
internationellt företagande, närheten till storstadsregionen Köpenhamn m.m. samtidigt som norra och
östra Skåne blivit drabbade av globaliseringens baksida med viktiga industrier som flyttat utomlands,
robotiserats m.m.
Samtidigt har medborgarna i de norra och östra delarna men även i södra Skåne upplevt att välfärden i allt
ifrån kollektivtrafik, sjukvård, skola, barnomsorg, utbildning m.m. försämrats i en sådan omfattning att det
inte bara blir möjligheten att få arbete inom denna del av Skåne som är utmanande utan också svårt att få
att ta del av den typ av offentlig service som borde vara rimligt.
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I en negativ spiral har de drabbade kommunerna stagnerat eller tappat i folkmängd vilket ännu mer
förvärrar situationen. Samtidigt växer de västra delarna kontinuerligt och obalansen i regionen ökar vilket
skapar missnöje och att väljare som tidigare haft S som ett naturligt val frustrerat lägger sin röst på M eller
SD istället.
För att bryta denna negativa trend måste vi i S ta fram en aktivistisk agenda som tydligt pekar på faktiska
förändringar vi vill göra som är förankrad i de behov som medborgarna utrycker.
Tydliga förslag kring kollektivtrafiklinjer, tillgänglighet till sjukvård, tillgång till skola osv i specifikt
anvisade områden där behoven är störst. En handlingsplan som tas fram, från vilken vi kan gå till val på
till nästa val med åtgärder som ska genomföras under kommande två mandatperioder. Handlingsplanen
bör utarbetas av en grupp som representerar både distrikt och arbetarekommuner från hela Skåne där man
drar nytta av de utredningar som gjorts de senaste åren.
Jag yrkar:
Att en tydlig handlingsplan med konkreta åtgärder tas fram inför kommande val kopplat till arbete och
välfärd för Skåne.
Att Socialdemokraterna i Skåne tillsätter en arbetsgrupp enligt ovan beskrivning som ansvarar för att ta
fram en sådan handlingsplan.

Sebastian Merlöv
Lomma
Motionen insänd som Egen
Sebastian Merlöv
Ordförande i arbetarekommunen

30 Försvar/Säkerhet/Internationellt
MOTION NR A - 12
Är freden möjlig eller är den en dröm
Erik Eriksson, känd journalist som var den ende svenske som var ackrediterad till Nordvietnam under
kriget där, skrev i en krönika bland annat följande:
”De allra flesta människor på jorden vill ha fred, de avskyr krig, undantag är väl maktberusade despoter
och en del vilsna unga män som söker spänning eller är lurade att slåss mot andra unga män som de inte
känner. Men trots den stora majoritetens fredsvilja avlöser krigen varandra, vapenindustrin tjänar mer
pengar. Är freden möjlig, eller är en bara en dröm?”
Denna fråga ställer Erik Eriksson och denna fråga ställer jag mig också.
Därför ber jag er bifalla nedanstående motion om inrättande av ett fredsdepartement och tillsättande av en
fredsminister.
Målsättningen för ett svenskt fredsdepartement måste vara att arbeta för icke militära möjligheter till fred
och konfliktlösningar,
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Ett svenskt fredsdepartement måste aktivt bedriva upplysning om fredsarbete bland befolkningen genom
bland annat fredsundervisning i skolorna, bygga nätverk för fredskultur, arbeta med konflikthantering
både bland det civila samhället och den militära sfären.
Detta arbete skall ledas av ett eget statsråd som då har ansvaret för ett fredsdepartement.
En fredsminister skall ansvara för den fredsforskning och vara rådgivare för övriga departement.
En fredsminister skall ansvara för den vapentillverkning som finns i Sverige och bestämma över dess
vapenexport.
En fredsminister skall ansvara för utvecklingsarbetet av kontrollsystem för den internationella
nedrustningspolitiken och förtroendeskapande åtgärder för internationell avspänning.
En fredsminister skall också verka för omställning från militär produktion till civilproduktion. Det vill säga
ansvara för landets totala forskningsresurser och omställning av militära forskningsuppgifter till civila.
Johan Nilsson, riksdagsman från Malmö, och även journalist på tidningen Arbetet insåg att ett aktivt
arbete för freden var av största vikt. Han skrev bl a ”En varaktig fred kan aldrig vinnas med mindre alla
medborgare i olika länder inser betydelsen av härav”. Johan Nilsson arbetade med högsta frenesi för
freden med t ex att förespråka sänkta försvarsanslag
S-kvinnor antog på sin förbundskongress i augusti 2019 en motion där yrkandet var att en utredning skulle
påbörjas för att inrätta ett fredsdepartement.
I Storbritannien så har Keith Starmer, Labour, tillsatt en fredsminister som heter Fabian Hamilton i sitt
skuggkabinett.
Sverige kan göra likadant. Vi kan också tillsätta en fredsminister
att snarast tillsätta en utredning i syfte att verkställa ovanstående yrkande såsom inrättande av ett
fredsdepartement
att samtal föres med statsminister om inrättande av fredsdepartement eftersom det är han som har det
yttersta ansvaret för detta skeende
att en fredsminister tillsättes att leda detta fredsdepartement om utredningen visar att det är möjligt att
inrätta ett fredsdepartement

Ingalill Bjartén
Simrishamn
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: sin egen
Ordförande Fredrik Olsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 13
Avskaffa försvarsmakten!
Försvarsmakten är ett totalitärt förtryck gentemot medborgarna. Vi betalar väldigt mycket skatt till de
förstör för så många skadas. Kapitalismens förtryck förgör människor för egen vinning. Människor dör av
en enda anledning, det är egoism. Arbetarrörelsen står upp för frihet och demokrati rättvisa och
solidaritet. I ett demokratiskt samhälle borde vi avskaffa försvaret fortast möjligt. I statens budget och i en
överenskommelse med oppositionspartier så vill man satsa 89 miljarder kronor på försvaret de kommande
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5 åren. Vilket innebär 18 miljarder kronor om året. Vi socialdemokrater vill satsa på välfärden och
välfärden ska alltid gå först. 10 miljarder investera vi i förra mandatperioden till välfärden. Nu skär de ner
i välfärden på grund av en orättvis skattepolitik. Stora skattesänkningar för de rikaste prioriteras i
statsbudgeten. Miljarder kronor har vi råd med till försvaret, men investera i välfärden till våra äldre och
unga det har vi inte tillräckligt med pengar till. Investera i kollektivtrafiken och järnvägen istället för att
kasta bort våra skattepengar på en totalitär försvarsmakt som bygger på rädsla och sätta grupper mot
varandra.
Vi socialdemokrater står för den demokratiska socialismen som bygger för frihet och demokrati. Vi
kämpar för internationell solidaritet. Vårt främsta vapen är helt enkelt solidaritet!
Därför föreslås:
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att avskaffa försvarsmakten.
Att Socialdemokraterna i Skåne bildar opposition i kampanj om att avskaffa försvarsmakten.
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för internationell solidaritet med mål att avskaffa försvarsmakten.
Att Socialdemokraterna i Skåne aktivt bildar opinion för internationell solidaritet med mål att avskaffa
försvarsmakten.
Att Socialdemokraterna I Skåne bifaller motionen i sin helhet.
Att Kristianstads arbetarekommun antar motionen som sin egen.

Tony Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 170
Begränsa den militära upprustningen i Sverige
Det har under senare år beslutas att Sverige ska gör en kraftfull militär upprustning.
84 miljarder kronor från och med 2025. Beräknat på kostnadsläget 2019 motsvarar det 1,5 procent av
BNP 2025. Anslagen för det militära försvaret utökas stegvis med fem miljarder kronor per år i en trappa
åren 2022–2025, utöver de tillskott som anvisades av riksdagen i december 2018. Sverige har också utökat
samarbetet med NATO.
De borgerliga partierna har tryckt på hårt om detta. Bakgrunden är bl a den diskussion som fört i
försvarsberedningen.
I beredningens rapport anförs bl a: ”Det ryska agerandet i Georgien 2008, i Ukraina sedan 2014 samt i
Syrien sedan 2015 visar en rysk vilja att använda militära medel för att nå politiska mål, såväl inom som
utanför Europa”
I rapporten anförs vidare Att Den transatlantiska länken spelar en avgörande roll för Europa och Sverige.
NATO är den tydligaste manifestationen av den transatlantiska länken. Att Nato upprätthåller förtroendet
för de kollektiva säkerhetsgarantierna är av stor vikt.
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2 reflektioner som man bör göra i detta sammanhang
- Vad är sannolikheten för att Ryssland ska anfalla Sverige?
- Bör inte Sverige vara oerhört försiktiga med att utöka samarbetet med NATO ytterligare m h t att USA
leds av så lynnig och oförutsägbar president som Donald Trump?
När det gäller Sveriges försvarsförmåga är det mycket stort fokus på militär upprustning. Det bör vara
större fokus på andra delar i det svenska totalförsvaret. Bl a den svenska självförsörjningsgraden av
livsmedel, som i dag anges till under 50 procent, och som blir betydligt lägre om importen av bl a
drivmedel begränsas. En annan fråga är cyberattacker som stör civil verksamhet i form av desinformation
m m Dessutom är det viktigt att Sverige fortsätter med en aktiv diplomati för att medverka till
konfliktlösningar på olika håll i världen
Det är viktigt att vi lyfter blicken och ser till de verkliga hoten. Bl a miljöförstöringen, slöseriet med
naturresurser, de ökade klyftorna både i Sverige och globalt. Därför måste vi noggrant nagelfara och
analysera påståenden om att Sverige behöver göra en kraftfull militär upprustning.
Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar uppdra åt distriktsstyrelsen att verka
för
att begränsa den militära upprustningen i Sverige
att prioritera satsningar på ett långsiktigt hållbart samhälle ekonomiskt, socialt och ekologiskt,
att Sverige även i framtiden är alliansfritt och inte ansluter sig till NATO.

Gunnar Jönsson, Annika Brodin, Kerstin Vikner, Per Olsson, Tord Persson, Roger Niklewski
Lund
Motionen insänd som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 171
Förändring av försvarspolitiken till en fredspolitik
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. Även om det var fel av Putin att lägga beslag på Krim så var det
ganska naturligt att inte vilja ha det blivande NATO-landet Ukraina som hyresvärd för en av Sovjets
största marinbaser. Vår nuvarande försvarspolitik bygger också upp det försvarsindustriella komplexet,
som gett Sverige omfattande badwill såsom fredsnation och binder omfattande ekonomiska tillgångar som
skulle bättre användas i välfärden och för åtgärder förebyggande av klimatkrisen. Det är min förhoppning
att dessa tankar denna gång inte skall avfärdas av som enskilt spörsmål och med floskler om att ”svensk
säkerhetspolitik handlar om att värna vårt lands självständighet och frihet och ytterst att upprätthålla fred”.
Partiet bör genomföra en omfattande medlemsdiskussion om hur försvaret skall moderniseras till dels en
mindre insatsstyrka mot terrorister och ett 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. En
sådan omändring av försvarspolitiken skulle möta reella risker i Sverige såsom terrordåd, cyberattacker,
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nationella katastrofer, svåra klimat- och miljöomvandlingar. De välfärdstillskott som därigenom blir
möjliga skulle också vara bästa försvaret av demokratin. Man skulle alltså lämna orealistiska spökbilder
med drag av Putin och syssla med verkligheten. Detta är en gigantisk omställning och en utmaning för
partiet som därmed i enlighet med sin historia skulle bidra till en säkrad världsfred.
Jag yrkar:
att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet att partiet sålunda
inleder en diskussion om omläggning av försvarspolitiken till en fredspolitik.

Bo Widegren
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönssson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 172
Information om värnplikt och totalförsvar
Förra S-ledda regeringen fattade beslut om att återinföra värnplikten som är en garant för ett starkt försvar
förankrat i folket. Under 2018-19 har de första värnpliktskullarna påbörjat sin utbildning.
Antalet värnpliktiga som årligen kallas in ska gå från nuvarande ca 4000 till 8000 årligen om några år. Då
Försvarsmakten idag inte har storlek att utbilda fler så innebär det att för varje värnpliktig som antas till
utbildningen krävs att dessa inte tvingas hoppa av p.g.a. tex fysiska begränsningar eller skador.
Idag får ungdomar som ska fylla 18 den första informationen om att de under året ska kallas till
mönstring. Nästan oavsett vilken typ av tjänst så krävs både en fysisk och mental förberedelse. Även
motivationen att genomföra mönstring och värnplikt är inte idag tydlig för en ungdom som nyss fyllt 18.
Oklart är om tex unga kvinnor eller andra grupper i samhället ser sig som en del av Försvaret.
Det krävs alltså en tidigare information som gör att ungdomar ökar sin motivation, förståelse och
förberedelse kring värnplikten för att undvika skador men också att det inte ska ske en snedvridning i
rekryteringen så att den breda folkförankringen uteblir när endast vissa grupper är motiverade och
förberedda.
Denna typ av information ska genomföras i skolorna under tidigt högstadie där företrädare från såväl
Försvarsmakten som andra relevanta delar av Totalförsvaret informerar/utbildar kring Totalförsvarets
syfte och funktion och hur man genom värnplikten kan bli en del av detta.
Ovanstående är också något Försvarsmakten identifierat i sitt svar till regeringen oktober 2019 där man
önskar att ”Totalförsvarskunskap” införs i skolan.
Jag yrkar:
Att utveckla informationen för ungdomar som ska mönstra i enlighet med motionen samt att skicka över
den till den skånska riksdagsgruppen

Sebastian Merlöv
Lomma
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Motionen insänd som Egen
Sebastian Merlöv
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 173
Låt oss stärka partiets internationella roll i fredens tjänst
Vad kan vi som medlemmar av det socialdemokratiska partiet i Sverige göra för att öka möjligheterna till
fred? Inget, kanske du säger. Vi är bara små människor utan makt.
Men så är det inte. Vi kan agera och vi kan skapa opinion.
Vårt parti är i regeringsställning, men som alla vet är regeringen bunden av januariöverenskommelsen.
Regeringen kan inte göra särskilt mycket för att profilera partiet, men vi i partiet kan förstås profilera oss
och driva på i angelägna frågor.
Freden är en sådan fråga. Stormakterna rustar upp. Och när detta skrivs i oktober 2019 har NATO-landet
Turkiet med Rysslands stöd just angripit kurderna i Syrien.
Det är då det är dags att ta sats och göra något nytt. Kanske något som inte kostar så mycket.
- Låt oss stärka partiets internationella roll i fredens tjänst, och då inte bara via EU och PES utan med en
egen stark och tydlig röst.
- Låt oss skapa opinion för att Sverige ska få ett statsråd som har som sin främsta uppgift att verka för
fred och nedrustning.
- Låt oss verka för en utredning som kan titta på om det är möjligt och lämpligt att inrätta ett
fredsdepartement, eller en fredsmyndighet, som kompletterar UD och Försvarsdepartementet
S-kvinnor i Trelleborg föreslår:
Att Trelleborgs arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till det
socialdemokratiska partidistriktet i Skåne och årskongressen 2020.
Att det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne på sin årskongress 2020 antar motionen som sin egen.
Att det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne driver frågan vidare i partistyrelsen.

S-kvinnor i Trelleborg
Trelleborg
Motionen insänd som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 174
Är freden möjlig eller är den en dröm?
Erik Eriksson, känd journalist som var den ende svenske som var ackrediterad till Nord Vietnam under
kriget där, skrev i en krönika bland annat följande:
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”De allra flesta människor på jorden vill ha fred, de avskyr krig, undantag är väl maktberusade despoter
och en del vilsna unga män som söker spänning eller är lurade att slåss mot andra unga män som de inte
känner. Men trots den stora majoritetens fredsvilja avlöser krigen varandra, vapenindustrin tjänar mer
pengar. Är freden möjlig, eller är en bara en dröm?”
Denna fråga ställer Erik Eriksson och denna fråga ställer jag mig också.
Därför ber jag er bifalla nedanstående motion om inrättande av ett fredsdepartement och tillsättande av en
fredsminister.
Målsättningen för ett svenskt fredsdepartement måste vara att arbeta för ickemilitära möjligheter till fred
och konfliktlösningar,
Ett svenskt fredsdepartement måste aktivt bedriva upplysning om fredsarbete bland befolkningen genom
bland annat fredsundervisning i skolorna, bygga nätverk för fredskulturarbete, arbeta med
konflikthantering både bland det civila samhället och den militära sfären.
Detta arbete skall ledas av ett eget statsråd som då har ansvaret för ett fredsdepartement.
En fredsminister skall ansvara för den fredsforskning och vara rådgivare för övriga departement.
En fredminister skall ansvara för den vapentillverkning som finns i Sverige och bestämma över dess
vapenexport.
En fredminister skall också verka för omställning från militär produktion till civilproduktion.
I år gick Alfred Nobels fredpris till den etiopiske premiärministern dr Abiy Ahmed för hans insatser för
att skapa fred och uppnå internationellt samarbete. Han har inrättat en fredsminister i sin regering, en
kvinna.
S-kvinnor antog på sin förbundskongress i augusti 2019 en motion där yrkandet var att en utredning skulle
påbörjas för att inrätta ett fredsdepartement.
I Storbritannien så har Jeremy Corbyn, Labour, tillsatt en fredsminister som heter Fabian Hamilton i sitt
skuggkabinett.
Sverige kan göra likadant. Vi kan också tillsätta en fredsminister.
Jag yrkar:
att snarast tillsätta en utredning i syfte att verkställa ovanstående yrkande såsom inrättande av ett
fredsdepartement under ledning av en fredsminister
att det skånska partidistriktet bifaller denna och sänder den till den socialdemokratiska riksdagsgruppen
för vidare behandling

Ingalill Bjartén
Simrishamn
Motionen insänd som Egen
Karl-Erik Olsson
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 175
Motion om kärnvapenfri zon
Jag har varit i Hiroshima och finner till min förskräckelse att Sverige inte är en kärnvapenfri zon! Jag
skäms när jag ser att nästan alla länder söder om ekvatorn är det men inte vårt land. Illustreras av kartan
ovan.
En gång i tiden beslöt Lunds kommunfullmäktige att staden Lund skulle deklarera sig som kärnvapenfri
zon. Hedersamt och det uppmärksammades tom i Hiroshima så att stadens borgmästare fick en inbjudan
därifrån. Osäkert dock om beslutet kvarstår idag!
I Nagasakis fredsmuseum har man i ett rum en lång vägg med årtal där fredsarbete beskrivs de senaste
hundra åren. I rummen intill illustreras tydligt vad som händer när freden sätts på undantag och kärnvapen
används.
I fredslinjen år 1986 finns Olofs Palme med på bild och hans fredsarbete beskrivs och att hans liv offrades
på den politiska arenan.
Skåne, Sverige och världen är i stort behov av nya initiativ i frågor om fred och frihet för människor och
då är det viktigt att börja där man står. Frågan om kärnvapenfria zoner måste åter tas upp. Idag finns flera
områden i världen som är kärnvapenfria zoner: Latinamerika och Karibien, södra Stilla Havet, Sydostasien,
Mongoliet, Centralasien och Afrika. För närvarande omfattar kärnvapenfria zoner mer än 50 % av jordens
landyta (varav 99 % av allt land på södra halvklotet), och 119 av världens 195 självständiga stater samt 18
andra områden. 1,9 miljarder människor bor inom zonerna.
Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar
Att uppdra åt distriktsstyrelsen att verka för att Sverige ska arbeta för en kärnvapenfri värld fullt ut
Att uppdra åt den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen att lägga förslag om att Skåne ska förklara
sig som kärnvapenfri zon
Att skicka motionen till partistyrelsen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen
Att uppmana Lunds arbetarkommun att anta motionen som sin egen

SAP Östra Staden, Monica Molin
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 176
Nej till kärnvapen
Den 12 juli 2018 meddelande dåvarande utrikesministern Margot Wallström att Sverige i nuläget inte
skriver under FNs kärnvapenförbud från 2017. Beskedet fick stor uppmärksamhet. Regeringen mötte
kritik från organisationer som SSU, S-kvinnor, S-studenter, Olof Palmes Internationella center, Röda
Korset, Sveriges Kristna råd, FN-förbundet och fredspristagaren ICAN med flera.
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Sverige har tidigare samarbetat med bl a Irland, Nya Zeeland, Österrike, Mexico och Sydafrika i frågor om
kärnvapennedrustning. Dessa stater stödjer idag FNs kärnvapenförbud. Det är Sverige som har bytt
riktning.
Det sk Icke-spridningsavtalet, NPT, trädde i kraft 1970. Sedan dess har kärnvapenstaterna lovat att
förhandla om att avveckla sina arsenaler. Nu har snart 50 år gått och utvecklingen går bakåt. USA och
Ryssland rustar upp och fler stater börjar prata om att skaffa kärnvapen. Det är bråttom att vända den
negativa utvecklingen.
Det är viktigt att utrikesminister Ann Linde bär med sig löftet från Margot Wallström att om inte NPTkonferensen 2020 leder till konkreta löften om nedrustning, så kan det bli aktuellt att Sverige ratificerar
FNs kärnvapenförbud.
Sverige har historiskt spelat en stor roll för nedrustning i världen. Det ska vi fortsätta med.
Vi yrkar
Att distriktskongressen uttalar att Sverige ska ratificera FNs kärnvapenförbud.

Jan Lindelöf
Kristianstad
Motionen insänd som Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 177
Vi vill ha en kärnvapenfri värld
S-kvinnor har länge arbetat för fred, nedrustning och en värld fri från kärnvapen. Vi är besvikna över att
Socialdemokraterna, trots sin långa tradition och tidigare ställningstaganden i dessa frågor, nu i
regeringsställning väljer att inte signera FN:s konvention om kärnvapenförbud.
När frågan beslutades i FN för bara två år sedan, var Sverige ett av de länder som röstade ja.
S-kvinnor i Skåne anser att Socialdemokraterna i regeringsställning ska fullfölja sina åtaganden och signera
denna FN-konvention.
Vi vill inte heller att främmande fartyg med kärnvapen ombord besöker våra hamnar. Som ett första steg
borde regeringen därför deklarera Sverige som en kärnvapenfri zon.
S-kvinnor har ända sedan 1950-talet haft en ledande roll i den svenska kampen mot kärnvapen och för
nedrustning. Den kampen fortsätter vi att driva, både nationellt och lokalt. Målet är en kärnvapenfri värld.
S-kvinnor i Trelleborg kräver:
Att distriktskongressen tar ställning för att Sverige ska signera FN:s konvention om kärnvapenförbud.
Att distriktskongressen tar ställning för att Sverige ska vara en kärnvapenfri zon.

Lena Näslund, ordförande S-kvinnor i Trelleborg
Trelleborg
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Motionen insänd som Egen
Marianne Pettersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 178
Vidareutveckla Skånes krishanteringsförmåga
De senaste åren har visat att svenska myndigheter och förvaltningar oftast har god förmåga att hantera en
vardag som är förutseende. Däremot när någon typ av extraordinär händelse inträffar står ofta våra
myndigheter relativt handfallna, har svårt att samordna sig och privata företag, ideella organisationer och
individer är ofta dem som istället tar initiativ och hanterar den inledande krisen.
I detta har vi ett smärtsamt ”track-record” från olika kriser med alltifrån Tsunami-katastrofen,
flyktingkrisen 2015, skjutningar och sprängningar i kriminella grupperingar men också under den första
stora branden i Västmanland 2014. Men även mindre ”kriser” med strömavbrott eller avbrott i
kollektivtrafik med stor påverkan i samhället. Även inom militära konflikter nämner man ”Gråzon” där
konflikten primärt utmanar civila strukturer och förmågor och inte militära.
Vårt samhälle är alltmer sårbart för denna typ av små och stora kriser men vår förmåga, trots att våra
myndigheter och förvaltningar har mer resurser och verktyg nu än förut, är inte i fas med vad vi behöver
kunna klara av. Å andra sidan är många viktiga verksamheter privatiserade vilket gör situationen blir mer
komplex .
Utifrån ett skånskt perspektiv är vi extra sårbara utifrån energiberoende, närhet till kontinenten men också
då ca 35% av all svensk handel går genom Skåne.
Det är alltså avgörande att Skåne i både små och stora kriser fungerar och att vi som parti genom våra
förtroendevalda säkerställer att det finns den beredskap, förmåga och flexibilitet när krisen slår till.
Jag yrkar:
Att vi i Skånes kommuner och dess intresseorganisationer, kommunförbundet Skåne och SKR, driver på
för att utveckla det lagstadgade kravet på krisledning och krishantering till att vara en del av totalförsvaret
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar genom våra förtroendevalda för att region och kommuner i Skåne
skapar bättre förutsättningar, medvetande och prioritet för att bättre klara av att hantera små och stora
kriser.

Sebastian Merlöv
Lomma
Motionen insänd som Egen
Sebastian Merlöv
Ordförande i arbetarekommunen
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31 EU
MOTION NR 179
Det är dags att lämna EU
Sverige gick med i EU 1994 i en folkomröstning där det blev ett ja. Ett ja som som inneburit att vi gått in
ett högerprojekt där vanligt arbetande folk inte fått någon nytta av EU medlemskapet. EU har försämrat
för vanligt arbetande folk med sänkta löner och försämrade arbetsvillkor. EU inskränker hela den
europeiska arbetsmarknaden och försämrar förutsättningarna för vanligt arbetade folk som tillexempel
med sämre rättighet i from av lönedumping och urusla villkor.
Fortfarande är det så att t.ex. polska byggarbetare som kommer hit till Sverige gör samma jobb som en
svensk arbetare men ändå inte får samma lön och arbetsvillkor. Fastän vår handels- och EU-minister har
fått igenom ett förslag kring ”lika lön för lika arbete” i EUs ministerråd, så funkar det inte så i praktiken,
eftersom att EU parlamentet inte har röstat ja för förslaget än.
EU beskriver sig själva som ett fredsprojekt: Men hur kan EU göra det?
EU har aktivt bidragit till krig runt om i världen genom att finansiera krigsmateriel till länder som har
skapt krig t.ex. under Balkankriget så stödde EU Serbien som startade kriget
Sedan har EU också aktiv stött både Turkiet och Libyen under Syrienkriget något som har spätt på kriget
istället för att förhindrat det. När EU aktivt stödjer parter i Syrienkriget så bidrar det också till en större
flyktingström från de krigshärjade länderna och EU har också bevisat sig var helt inkapabla till att skapa
ett fungerande flyktingmottagande.
Det så kallade EU-samarbetet fungerar inte på något plan. EU fortsätter att misslyckas i den gemensamma
migrationspolitiken. När EU inte kan komma överens kring ansvaret i flyktingfrågan så måste det ses som
ett misslyckande. EUs migrationspolitik har lett till att flera medlemsstater har vägrat hjälpa till och ta sitt
solidariska ansvar, vi som socialdemokrater kan inte heller acceptera att EU idag stänger in flyktingar och
asylsökande i inhumana flyktingläger i Turkiet, om vi står för en öppen och human flyktingpolitik så ser vi
ett behov av att träda ur EU.
Vi ser också mycket negativt på den utveckling som har skett i flera EU länder. Bland annat oroas vi över
att EU inte har riktat kraftiga åtgärder mot Polen eller Ungern. I två EU-länder, som båda har stort
inflytande över politiken, kan vi idag se hur demokratins institutioner monteras ned, det är när domare
och journalister avsätts som den Polska demokratin står på spel och tyvärr så står EU utanför handlingens
centrum och har inte riktat större åtgärder mot problemet i länderna.
Det EU som vi har skapat har inte gynnat arbetarna eller miljön. De som har störst inflytande i
Europaparlamentet är lobbyister och storföretagen, som marxister så måste vi förstå att kapital är
detsamma som makt och att EU skapar ett system där de som redan har mest får ännu mer, därför ökar
också maktelitens kapital och därav deras makt. Det är också oroande att se hur den ökade tillväxten inom
EU höjs till skyarna bland EU-fantaster. Men vi måste se hur tillväxten påverkar oss idag och imorgon,
den ökade tillväxten leder till att ojämlikheten ökar i samhället då fabriksägarna gör större vinster.
Dessutom måste vi kunna se att tillväxten leder till fler producerade varor vilket också leder till större
utsläpp inom industrin. EU kan inte ses som ett hållbart system för dem som tror på arbetarnas villkor
och på en jämlik värld. EU kommer alltid att sätta marknaden före människan och den kan vi inte
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acceptera. Vi socialdemokrater är för internationell solidaritet och det är inte EU-samarbetet som ger
internationell solidaritet.
Därför yrkar jag på
Att Socialdemokraterna i Skåne aktiv ska verka för att Sverige ska lämna EU.
Att Socialdemokraterna i Skåne bilda option kring att Sverige ska lämna EU .
Att Kristianstad arbetarkommun bifaller motionen och antar motion sin helhet
Att Socialdemokraterna i Skåne distrikt kongress bifaller motionen i sin helhet.

Tony Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Enskild
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 11
Säga nej till Turkiets ansökan till att gå med i EU.
Snart är dags för EU parlamentet att rösta om Turkiet ska få gå med i EU. Turkiet har i dagsläget blivit en
demokratur där minoriteter utsätts tortyr och kidnappningar av staten. Turkiet har även anställt före detta
Islamiska Staten krigare trots det som dessa krigare har gjort. Denna fakta fastställdes i en rapport från
Rojava Information Center(RIC). På senare har Turkiet invaderat områden i norra Syrien vilket har
fördrivit boende på flykt och släppt löst fångar från Islamiska Staten. Enligt Turkiet så ska dessa fångar
skickas tillbaka till sina hemländer istället för att Turkiet ska ta hand om fångarna. Det får räcka nu,
Turkiet har inget i EU att göra när landet beter sig som det gör. Därför måste den socialdemokratiska
gruppen i EU rösta nej till att låta Turkiet gå med i EU.
Att Socialdemokraterna verkar för att attityden mot Turkiet blir tuffare
Att Socialdemokraterna verkar för att Turkiets ansökan till att gå med i EU får avslag från den
socialdemokratiska gruppen i EU.
Att Socialdemokraterna verkar för att detta sker skyndsamt
Att Socialdemokraterna verkar för att motionen skickas vidare till kongressen 2021
Att Socialdemokraterna bifaller motionen i dess helhet

Ted Sylwan Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen
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32 Migration
MOTION NR 180
Arbetskraftsinvandringen
De borgerliga regeringarna införde 2008 nya regler för arbetskraftsinvandring. Enligt OECD det mest
öppna systemet av alla länder inom OECD. Det finns i princip inga restriktioner. Det räcker att en
arbetsgivare intygar att en person garanteras arbete till minimilön (13 000 kr per månad) så får personen
ifråga rätt att komma till Sverige och får tillfälligt uppehållstillstånd här om högst två år. När de två åren
gått kan ny ansökan göras. Efter fyra år i Sverige har personen ifråga rätt till permanent uppehållstillstånd.
60 – 70 % av arbetskraftsinvandringen avser okvalificerade arbeten (ej högskoleutbildning). Många av
dessa lever här under förhållanden som inte kan anses som något annat än slaveri.
Vid en utredning jag gjorde angående ekonomisk brottslighet inom LSS framkom att vårdtagarna vars
talan fördes av anhöriga tvingade LSS-företagen att anställa anhöriga från länder som Marocko, Syrien etc.
trots att företaget hade anställda med denna bakgrund och med utbildning av svenska förhållanden. Flera
av de som kom till Sverige för att vårda kunde således absolut inget om Svenska förhållanden och
hamnade därför i en livssituation med omfattande misär som följd. Medan integrationen av de som fått
asyl här stannade upp eftersom de inte fick arbete och fäste på den svenska arbetsmarknaden trots
utbildning i sitt arbete.
2012 infördes visserligen hårdare krav för vissa branscher (Städ, hotell-och restaurang, service, bygg,
bemanning, handel, jord-och skogsbruk, bilverkstad och alla nystartade verksamheter.). Reglerna ställer
högre krav vad gäller återrapportering och information samt krav på att arbetsgivaren ska visa upp att lön
kan garanteras för den tid som ett anställningserbjudande gäller i samband med ansökan om
arbetstillstånd. Företag inom de berörda branscherna som anställt personer från länder utanför EU ska
dessutom redovisa dokumentation av utbetalda löner.
Men dessa krav är lätta att runda när kontrollen är bräcklig. Att visa upp utbetalningar på löner är inga
problem. Men för att visa att halva lönen eller mer återbetalas till arbetsgivaren kontant eller att den
anställda betalar en mycket oskälig hyra för en säng i en skrubb krävs betydligt fränare
kontrollbefogenheter än som ges idag och en nära uppföljning av aktuella arbetsgivare med flera
myndigheter samordnade.
Jag föreslår;
Att reglerna för arbetskraftsinvandring ses över och skärps
Att kontrollbefogenheter, straffpåföljder och straffansvar samtidigt ses över
Att motionen antas av Lunds Arbetarekommun
Att motionen antas av Skånes socialdemokratiska partidistrikt
Att motionen antas av SAP

Stig Svensson
Lund
Motionen insänd som Egen
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Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 181
Motion med mål att skrota lagen om arbetskraftsinvandring
Avveckla lagen om arbetskraftsinvandring. Det har nog aldrig funnits ett oanständigare sätt att angripa
svenska löntagares villkor. Den svenska modellen där arbetsgivare och fack i förhandlingar enas om att ett
visst utrymme av produktiviteten skall komma Sveriges löntagare till del, har angripits från politiskt håll.
Detta genom en lagstiftning som helt och hållet låter arbetsgivarna avgöra vem och till vilka villkor man
kan få anställning i Sverige.
Det har redan påverkat lönebildningen i flera branscher och lär fortsätta om lagen får fortsätta finnas till i
nuvarande form. Lagen påverkar partsbalansen på ett icke önskvärt sätt. I offentligt upphandlad
verksamhet läggs anbud som räknas hem genom entreprenad kedjor där den sista länken i kedjan är
utföraren. Vilket ofta är ett bolag med enbart personal som anställts i länder utanför EES och som varken
fackföreningar eller myndigheter har speciell kontroll över. Vare sig det gäller lön eller andra villkor.
Följande står att läsa på Socialdemokraternas hemsida:
- att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb som
kräver kort eller ingen utbildning ska i första hand gå till arbetslösa personer som redan bor i Sverige
- att det ska ske en prövning av behovet på arbetsmarknaden. Ambitionen är att det inte ska vara möjligt
att erbjuda jobb till personer utanför EES i yrken där det inte råder brist på arbetskraft i Sverige
- öka trycket på oseriösa arbetsgivare och inför tuffare förhandskontroller av företag som ansöker om
tillstånd för arbetskraftsinvandring. Arbetstagare som utnyttjas eller drabbas av att arbetsgivare missköter
sig ska ha rätt till skadestånd
- bekämpa arbetslivskriminalitet och osund konkurrens
- huvudentreprenören bör vara ansvarig för att underleverantörerna betalar kollektivavtalsenliga löner,
följer skattelagstiftningen och betalar arbetsgivaravgifter.
Det är goda ambitioner men de räcker inte. I sista punkten om huvudentreprenörer är ett skall krav viktigt.
Facken vet att bör, läses alltid som icke eller ej nödvändigt av motparten och juridiken. Behovet av
kompetent personal som hämtades till Sverige innan lagen om arbetskraftsinvandring antogs godkändes av
arbetsförmedlingen med gott resultat. I arbetet med att vinna tillbaka arbetare som gått över till SD är den
här frågan viktig. I branscher där löntagare ställs mot löntagare från icke EU länder, med dåliga villkor är
det inte svårt att förstå att man dömer alla invandrare för att sno jobben och därmed ökar missnöjet mot
alla invandrare oavsett hur de kommit till Sverige. Missnöjet göder fler att gå till SD. Det ligger en stor
pedagogisk utmaning i detta. Rent taktiskt ser jag det som så att driver vi denna fråga hårt och tydligt så
måste SD bekänna färg. Om SD vill kalla sig arbetarnas parti så är det rimligt att man stödjer motionen.
Om inte så har de tydligt visat att de tycker att det är godkänt med dumpning av löner och villkor i
Sverige. Stödjer man motionen så kommer man i huvudbry med borgarna som vill behålla den nuvarande
lagen. Således en viktig fråga att köra hårt med för alla löntagares villkors skull och möjligheten att vinna
tillbaka väljare.
Jag yrkar:
Att partiet tar tydlig ställning för att i första hand avskaffa lagen om arbetskraftsinvandring från 2008.
Att prövning av behov av arbetskraftsinvandring när kompetens inte finns i Sverige och söks utanför
EES, görs av myndighet.
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Att partiet gör denna fråga till en valfråga med stark pedagogisk profil för arbetstagares rättigheter.
Att motionen sänds till Skånska riksdagsgruppen
Att distriktskongressen bifaller motionen
Att Hörby arbetarekommun antar motionen som sin egen

Renaldo Tirone
Hörby
Motionen insänd som Egen
Renaldo Tirone
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 182
Ge amnesti till ensamkommande unga från Afghanistan!
Det dödliga våldet fortsätter med full kraft i Afghanistan. Men nyheter om dödsoffer i krigets och terrorns
Afghanistan blir sällan stora rubriker i svenska medier.
Trots att Afghanistan räknas som ett av världens absolut farligaste länder med avseende på krig och
terrorism. Trots att Utrikesdepartementet avråder alla svenskar från att resa till Afghanistan. Trots detta
fortsätter Sverige att utvisa unga människor till Afghanistan. Det är en skam för Sverige som ett humant
välfärdssamhälle.
Antalet utvisningshotade unga uppgår kanske till 6 000–8 000 människor. Endast en mycket liten del av
dessa unga människor kommer i praktiken att kunna utvisas. I stället ökar risken att de blir en del av ett
skuggsamhälle, med grogrund för utanförskap, kriminalitet och droghantering.
Den bästa vägen fram är därför att genom lagstiftning utfärda en amnesti för de ensamkommande unga
som har vistats i Sverige i över ett år. Vid sidan av de humanitära värdena med en sådan åtgärd skulle det
underlätta integrationen av dessa unga i Sverige, vårt växande hem. Det är viktigt att föra fram kravet på
en sådan amnesti till den migrationspolitiska kommitté som riksdagen tillsatt och som nästa år ska
presentera sina förslag om förändrad svensk migrationspolitik.
Kravet på en amnesti bör föras fram i alla relevanta sammanhang - situationen är akut för många av dessa
unga människor och deras närstående. Stoppa utvisningarna nu!
Med hänsyn till ovanstående vill jag:
Att Sverige omedelbart stoppar alla utvisningar av ensamkommande unga som har vistats i Sverige mer än
ett år.
Att Sverige omedelbart ger amnesti till de afghanska flyktingar som har vistats i Sverige i över ett år.
Att Trelleborgs arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till det
socialdemokratiska partidistriktet i Skåne och årskongressen 2021.
Att det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne på sin årskongress 2021 antar motionen som sin egen.
Att det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne skickar motionen vidare till de skånska ledamöterna i
riksdagens S-grupp.
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Anitha Ljung, S-kvinnor i Trelleborg
Trelleborg
Motionen insänd som Enskild
Marianne Pettersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 183
Ge amnesti till ensamkommande unga från Afghanistan!
Det dödliga våldet fortsätter med full kraft i Afghanistan. Men nyheter om dödsoffer i krigets och terrorns
Afghanistan blir ofta inga stora nyhetsrubriker i svenska medier.
Trots att Afghanistan räknas som ett av världens absolut farligaste länder med avseende på krig och
terrorism. Trots att Utrikesdepartementet avråder alla svenskar från att resa till Afghanistan. Trots detta
fortsätter Sverige att utvisa unga människor till Afghanistan. Det är en skam för Sverige som ett humant
välfärdssamhälle.
Antalet utvisningshotade unga uppgår kanske till 6 000-8 000 människor. Endast en mycket liten del av
dessa unga människor kommer i praktiken att kunna utvisas. I stället ökar risken att dessa unga blir en del
av ett skuggsamhälle, med en grogrund för utanförskap, kriminalitet och droghantering.
Den bästa vägen fram är därför att genom lagstiftning utfärda en amnesti för de ensamkommande unga
som vistats i Sverige i över ett år. Vid sidan av de humanitära värdena med en sådan åtgärd skulle det
underlätta integrationen av dessa unga i Sverige, vårt växande hem. Det är viktigt att föra fram kravet på
en sådan amnesti till den migrationspolitiska kommitté som riksdagen tillsatt och som nästa år ska
presentera sina förslag om en förändrad svensk migrationspolitik. Men kravet på en amnesti bör föras
fram i alla relevanta sammanhang - situationen är akut för många av dessa unga människor och deras
närstående. Stoppa utvisningarna nu!
Vi yrkar:
Att Sverige omedelbart ger amnesti till de ensamkommande unga från Afghanistan som vistats i Sverige i
över ett år och stoppar alla utvisningar dit.
Att Trelleborgs arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till det
socialdemokratiska partidistriktet i Skåne och årskongressen 2021.
Att det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne på sin årskongress 2021 antar motionen som sin egen.
Att det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne skickar motionen vidare till de skånska ledamöterna i
riksdagens S-grupp.

Anitha Ljung och Rolf Almroth
Trelleborg
Motionen insänd som Enskild
Marianne Pettersson
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 184
Intern diskussion kring asylsökande till Sverige
Det finns idag enligt FN cirka 70 miljoner flyktingar i världen. Den högsta siffran sedan andra världskriget.
Man räknar vidare med att inom 20 år kommer 200 miljoner att behöva flytta från de ställen man bor på
idag på grund av ändrade klimatförhållanden. Vilket kommer orsaka stora spänningar med krig för att
värna vattentäkter, odlingar och skog.
Flyktingkrisen 2015 då den svenska gränsen radikalt stängdes ned efter att över 160 000 personer sökt asyl
under året visade att det finns ett tak för vad vi klarar av att ta emot.
Ett tak för flyktingmottagningen finns således. Detta tak kan sättas antingen som ett tal t.ex. högst 25 000
årligen eller som ett regelverk vilket det ständigt skruvas upp eller ned på för att asylmottagningen inte ska
spricka.
Det finns all anledning att vi internt i partiet tar upp detta till diskussion och väljer väg för hur frågan ska
lösas framöver.
Jag föreslår därför;
Att partiet tar fram ett rådslagsmaterial kring asylsökningar
Att rådslaget avslutas senast sommaren 2021
Att motionen antas av Lunds Arbetarekommun
Att motionen antas av Skånes socialdemokratiska partidistrikt
Att motionen skickas till partistyrelsen

Stig Svensson
Lund
Motionen insänd som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 185
Ja till en human flyktingpolitik
2015 tog Sverige emot många flyktingar från främst det krigsdrabbade Syrien. Som ett humanistiskt land
tog vi emot ca 163 000 flyende människor. Myndigheter och civilsamhälle gjorde ett stort jobb för att ta
emot dessa flyende människor. Ett sk andrum för en ny flyktingvåg skapades genom en tillfällig
lagstiftning med begränsad asylrätt enligt EU-rätten och internationella konventioner. Lagen gäller som
längst till 19 juli 2021, samtidigt som en parlamentarisk kommitté ska utreda migrationspolitiken. Idag är
flyktingtillströmningen till Sverige liten, ca 21 000 per år. Den tillfälliga lagen innebär:
• Färre skyddsgrunder, dvs en begränsning av vilka som har möjlighet att få asyl
• Tillfälligt uppehållstillstånd som huvudregel, istället för permanenta
• Begränsad möjlighet till familjeåterförening
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• Skärpt försörjningskrav vid familjeåterförening
Utgångspunkterna i den migrationspolitiska utredningen slår fast att den svenska migrationspolitiken ska
vara ”human, rättssäker och effektiv” och att återinförande av permanenta uppehållstillstånd ska utredas,
liksom underlättande av anhöriginvandring och införandet av en ny humanitär grund för
uppehållstillstånd.
Inom socialdemokratin finns röster som vill närma sig de högerkonservativas åsikter om en mer restriktiv
migrationspolitik. Skälen är dels taktiskt politiska, dvs att S ska vinna röster från främst SD, dels att vårt
välfärdssamhälle inte har råd med en mer generös flyktingpolitik.
Jag menar att vi inte vinner röster på att närma oss SDs flyktingfientlighet och att vi som ett rikt land har
råd med en rättssäker och human flyktingpolitik med bl a permanenta uppehållstillstånd och
anhörighetsinvandring. Utgångspunkten måste vara att EUs länder solidariskt delar på flyktingansvaret
men också om inte detta fungerar, så måste Sverige fortsätta att vara ett land som tar emot flyktingar som
flyr från krig och terror.
Vi yrkar:
Att distriktskongressen uttalar att det socialdemokratiska partiet fortsatt ska vara ett parti med en human,
rättssäker och effektiv migrationspolitik, där bl a permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening
ska vara huvudregel

Jan Lindelöf
Kristianstad
Motionen insänd som Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 186
Partiet måste bygga ett folkhem för gamla och nya svenskar
På partiets hemsida talas om En trygg migrationspolitik för en ny tid
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/migration-asyl--och-flyktingpolitik/. Där sägs
bl.a.
För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få hjälp. 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 som Sverige. Våra möjligheter att klara ett bra mottagande har dock gränser
och då kan vi inte ta emot ett obegränsat antal. 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 partiet fasthåller - med hänvisning till att andra EU-stater måste ta sin del och
möjligheterna till ett bra mottagande - vid en restriktiv syn och låter ibland som politiska motståndare till
höger i tron att man därmed håller kvar presumtiva Sverigefacister. Måhända var det nödvändigt under en
kortare tid när Sverige stod inför en omfattande invandring att göra vissa inskränkningar. Men att fastna i
detta ger en dålig signal. Vi Socialdemokrater har varit alldeles för upptagna med att administrera en
migration, istället för att bygga ett folkhem för gamla och nya svenskar. Man bör minnas senaste
valrörelsen då opinionssiffrorna sjönk så länge vi försökte härma högern och steg när vi återigen började
tala om välfärd! Det finns en viktig aspekt av migrationen som partiet försummat att framhålla, nämligen
att på vårdcentralen har flera sköterskor och läkare haft sin barndom i annat land. Vår sjuk- och
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åldringsvård är helt beroende av invandrare. Och jag är säker på att det börjar bli så på fler och fler
områden i hela samhället. Sverige skulle helt enkelt inte fungera utan bidraget från nyanlända medarbetare.
Det är viktigt att partiet framför en juste berättelse om detta.
Jag noterar också att Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver ett nytt migrationspolitisk program
https://trosolidaritet.se/varnad-asylratt-bygger-sverige-starkare/.
Jag yrkar:
att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet om en förändrad
berättelse om migrationspolitiken i Sverige, nämligen att vi välkomnar alla invandrare såsom en nödvändig
del av Sveriges framtid som välfärdsnation.

Bo Widegren
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 187
Migrationsverkets regelverk
Migrationsverkets regelverk angående SFI är en bromskloss för en integration av kvinnor. Reglernas med
krav på uppehållstillstånd före utbildning har skapat ett utanförskap i samhället. Kvinnor som kommit hit
av nöd, står längst bak i kön till utbildning. Männen går först då kvinnan stannar hemma hos barnen och
får vänta på förskoleplats. När de väl börjar läsa SFI får de tidigt ta barnen till förskolan, ta buss eller tåg
till närmaste SFI utbildning, en resa på kanske 1 timme, ha undervisning 6–8 timmar, ta buss eller tåg hem,
hämta barnen för att sedan ordna med hemmet.
Det är omänskligt att göra en sådan lång arbetsdag och samtidigt försöka lära ett nytt språk. Många
kvinnor har dessutom ett trauma i bakgrunden som göra att språket kan vara svårt att ta till sig. Att varva
skola med arbete ger ett bättre läroklimat för kvinnor. De får arbeta/praktik samtidigt som de övar på det
nya språket och lär arbetskultur tillsammans på en arbetsplats. Idag är det möjligt att få arbetstillstånd före
uppehållstillstånd men de saknar tillräckliga språkkunskaper och vårt regelverk på Skattemyndigheten
försvårar den möjligheten. Att få arbeta samtidigt med språkundervisning gör processen snabbare.
Vi yrkar:
Att Migrationsverkets regler ses över för att möjliggöra att invandrarkvinnor snabbare kommer in i
utbildning och jobb.
Att uppehållstillstånd inte ska vara ett krav för SFI.

Ingalill Bjartén, Ann-Christin Råberg, Anita Olsson, Birgitta Öhman, Agneta Åhlin
Simrishamn
Motionen insänd som Egen
Karl-Erik Olsson
Ordförande i arbetarekommunen
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33 Kultur
MOTION NR 188
Inför en dag för att uppmärksamma islamofobi
Hat och hot mot muslimer har ökat. Enligt Stiftelsen Expo attackeras i genomsnitt en svensk moské eller
muslimsk bönelokal nästan varje månad. Den 15 mars 2019 attackerades två moské i New Zeeland. 51
personer dog enbart för att de va muslimer och befanns sig på fredagsbön i moské. Den 10 August 2019
attackerades moské i Bærum, Norge. Vi kan även se allt hat som skrivs på nätet om muslimer. Det är en
utveckling som är skämmande och oroväckande. Detta måste uppmärksammas och synliggöras mer.
Sedan lång tid tillbaka uppmärksammas antiziganism på internationella Romadagen den 8 april.
Förintelsens minnesdag uppmärksammas den 27 januari och är den internationella minnesdagen för
Förintelsens offer. Minnesdagar är till för alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och
antisemitism. Dessa dagar hjälper oss att uppmärksamma förföljelse och övergrepp för att synliggöra och
bekämpa rasism.
Det finnas ingen särskild dag där man synliggör rasism, hot och hat mot muslimer. Därför anser vi att man
borde införa en särskild dag där man uppmärksammar islamofobi.
Vi yrkar:
Att Socialdemokraterna verkar för att undersöka möjligheten att införa en särskild dag för att
uppmärksamma islamofobi.
Att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till partidistriktskongressen
Att Partidistriktskongressen antar motionen och skickar den till Riksdagsgruppen

Mubarik Abdirahman Antagen av: Rosengårds S-förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 189
Motion om jämställd kultur
I Skåne finns det ett fantastiskt kulturutbud. Vår region är fylld av konst, teater, dans m.m. Kultur är en
viktig del av vårt samhälle. Genom den kan vi bildas, växa och stärkas. Tyvärr är kulturen på många håll
ojämställd. I de traditionella konstkategorierna som bildkonst och litteratur finns oftast en
underrepresentation av kvinnor. Majoriteten av alla konstmuseum har ett väldigt lågt procentalster gjorda
av kvinnor. I många kommuner rör det sig om samlingar där kvinnor representeras med mindre än 25%
verk. Det saknas statyer över namngivna kvinnor och musikfestivaler har ofta ett väldigt litet antal
kvinnliga aktörer. Samtidigt är det svårare att få pojkar och män att aktivt ta del av kulturen. I teater och
dans är det ofta ett större antal kvinnor i publiken. Det behövs tydliga strategier för att skapa en jämställd
kultur.
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För att uppnå ett jämställt samhälle måste vi aktivt arbeta för att alla delar blir det. I kulturen finns en
väldigt skev fördelning i kön. Kultur är ofta kopplat till tradition och många av de samlingar som finns ute
i våra museum speglar detta. Därför måste vi se till att främja allas konstutövande lika. Med en feministisk
kulturpolitik skapar vi en mer välkomnande och lättillgänglig miljö. Med en bredare representation i vårt
kulturutbud kommer fler person i vårt samhälle få en chans att bildas, växa och stärka.
Vi yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska distrikt ska verka för att lika möjligheter ska ges till alla inom kulturen i
Skåne genom jämställda förvärv av konst och utställningar.
Att bidrag- och stipendiefördelningar inom kultursektor fördelas på ett jämställd sätt.
Att en feministisk kulturstrategi tas fram för att få fler individer att ta del av kulturen.
Att motionen översänds till den socialdemokratiska gruppen i Region Skåne

Terese Grahn, Isabelle Strandhagen, Adrian Magnusson, Kim Grahn
Ystad
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 190
Tolkbrist på Tolkcentralen-ett hot mot demokratin
Tolkcentralen i Region Skåne har teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och tecken som
stöd. Tolkcentralen måste satsa mer på fler timmar och fler anställda så att fler kan komma på aktiviteter
som politikaktiviteter.
Socialdemokraterna måste satsa mer pengar till tolkcentralen, flera anställda aktiviteter och kvällstid.
Vi Socialdemokrater står för allas lika värde, demokrati och frihet. Då är det viktigt att inkludera olika
språk, som t ex. teckenspråk. Vi blir aldrig fria om inte fler språk inkluderas. Därför är det viktigt att satsa
resurser på tolkcentralen.
För att göra den satsningen möjlig så ska vi Socialdemokrater satsa på att fler går en tolkutbildning.
Vi yrkar:
Att satsa resurser på tolkcentralen vid kvällstid så att fler kan delta i aktiviteter
Att satsa på tolkutbildning så att fler kan bli tolkar
Att Malmö arbetarekommunen tar motionen som egen och skickar den till distriktskongressen
Att Distriktskongressen bifaller motionen.

Muhamed Kaljanac Antagen av: Västra Innerstadens S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
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Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 191
Tolkbrist på Tolkcentralen-ett hot mot demokratin
Tolkcentralen i Region Skåne har teckenspråkstolkning, dövblindtolkning,
skrivtolkning och tecken som stöd. Tolkcentralen måste satsa mer på fler timmar och fler anställda så att
fler kan komma på aktiviteter som politikaktiviteter.
Socialdemokraterna måste satsa mer pengar till tolkcentralen, flera anställda aktiviteter och kvällstid.
Vi Socialdemokrater står för allas lika värde, demokrati och frihet. Då är det viktigt att inkludera olika
språk, som t ex. teckenspråk. Vi blir aldrig fria om inte fler språk inkluderas. Därför är det viktigt att satsa
resurser på tolkcentralen.
För att göra den satsningen möjlig så ska vi Socialdemokrater satsa på att fler går en tolkutbildning.
Vi yrkar:
Att satsa resurser på tolkcentralen vid kvällstid så att fler kan delta i aktiviteter
Att satsa på tolkutbildning så att fler kan bli tolkar
Att Malmö arbetarekommunen tar motionen som egen och skickar den till distriktskongressen
Att Distriktskongressen bifaller motionen

Muhamed Kaljanac Antagen av: S-förening för skola o utbildning
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 192
Tolkbrist på Tolkcentralen-ett hot mot demokratin
Tolkcentralens uppdrag i region Skåne av att ge teckenspråkstolkning, dövblindtolkning och skrivtolkning
behöver stärkas. Tolkcentralen behöver få ökade resurser till att erbjuda fler tolktimmar och fler anställda,
så att fler som nyttjar tolkcentralen kan vara delaktiga i samhället och i det politiska livet.
Socialdemokraterna behöver lyfta denna fråga så att de som har behov av tolkar ska kunna vara fullt aktiva
och delaktiga i vårt samhälle. Om inte en sådan satsning på tolkcentralen görs är risken betydande att
bristen på tolktjänster innebär att stora grupper med olika funktionsvariationer exkluderas från samhället i
stort och i det demokratiska samtalet specifikt.
Bristen i tolktjänsten kommer både från politiska prioriteringar där tolktjänsten fått minskade resurser,
men även då det existerar en brist på utbildade tolkar. Därav behövs både en satsning på tolkutbildningen
och utökade ekonomiska medel till tolkcentralen.
Därför yrkar vi på:
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att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att satsa ytterligare resurser på tolkcentralen
att Socialdemokraterna i skåne verkar för ett generellt lyft för tolkutbildningen

Muhamed Kaljanac Antagen av: S- Studenter Malmö
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 193
Undantag i upphovsrättslagstiftningen
Ett nytt upphovsrättsdirektiv röstades i EU igenom i april 2019. Ett av syftena med direktivet var att
säkra upphovsrätten i digital miljö. Det föregicks av intensiv kampanj av alla upphovsrättsorganisationer i
Europa. Medan miljontals bloggare och andra användare på internet av skyddat material inte alls gavs
talerätt i EU-processen. De mäktiga upphovsrättsorganisationerna i Kulturskaparuppropet hänvisade
tryggande av yttrandefrihet till hypotetiska avtal. Och på nätet och i media förekom 1000-tals upprop och
artiklar som ensidigt lobbade för en ”modern och rättvis upphovsrätt” medan bloggares och
privatpersoners rätt på nätet helt nonchalerats. 348 parlamentsledamöter röstade för (däribland en
minoritet svenska S-gruppen, nämligen Marita Ulvskog och Jütte Guteland) och 278 emot (bl.a. Anna
Hedh).
En enda motröst hördes:
Europeiska konsumentorganisationen BEUC: användargenererat innehållsundantag bör skapas för
konsumenter så att icke-kommersiell användning inte utgör upphovsrättsintrång. Grunden för ersättning
för upphovsrätt är ju att annans användning av exempelvis bild på något sätt inskränker kulturskaparens
möjlighet till ekonomisk ersättning på marknaden. En enskild privatpersons användning på sociala medier
påverkar knappast denna möjlighet. Upphovsrättsskydd får inte skapa obehöriga hinder för
privatpersoner. En modern konsumentens yttrandefrihet måste också skyddas.
Andra röstade emot då man menade att det upphovsrättsskyddet utan undantag på internet skulle
inskränka den fria debatten. Varje användning för icke kommersiellt bruk av bild eller textcitat på sociala
medier får inte räknas som en ”kränkning av upphovsrätt”. Detta skulle allvarligt minska utrymmet för
free speach. En moderniserad upphovsrätt måste på ett rimligt sätt balanseras mot yttrandefriheten.
Upphovsrättsorganisationerna har inte visat något som helst intresse av att säkra yttrandefriheten på
internet. Istället har en av de största försvararna av upphovsrätt till text och bild, Tidningarnas
Telegrambyrå, TT, med hjälp av inkassoföretag börjat en klappjakt på icke-kommersiella bloggare och
hemsidesanvändare när de illustrerat sina alster, exempelvis en redan av en dagstidning betald bild, för att
berika kulturdebatt eller politiska diskussioner. Detta har satts i system av TT och dess
upphovsrättstorpeder upphovsrättslag bör gynna både skapare och konsumenter. Skapare måste få
ersättningen de förtjänar, men, se bl.a. http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1754&blogg=72505. Jag
har själv drabbats 2 gånger, bl.a. då jag använt en bild från nätet av Stefan Löfven i en blogg och jag
känner ett stort antal andra debattörer som drabbats och TT vägrar själva att svara på vilken omfattning
deras drevjakt på ickekommersiella deltagare i debatten har. Verksamheten har i vart fall sådan omfattning
att det driver flera inkassoföretag med åtskilliga anställda. Särskilda scan apparater dammsuger nätet och
färdiga dataformulär fylls i.
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Med hänsyn till att upphovsrättsorganisationerna ställer sig helt kallsinniga till att icke-kommersiella
deltagare i den fria debatten får licensfri tillgång till skyddat material bör lagstiftaren vid implementeringen
av upphovsrättsdirektivet göra av Europeiska konsumentorganisationen BEUC anvisat undantag i
upphovsrättsskyddet av intresse att upprätthålla yttrandefriheten.
Med stöd av det sagda yrkar jag
att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet om ett i
upphovsrättslagen intaget undantag för icke-kommersiella bloggares och hemsideinnehavares användning
av upphovs skyddat material i upphovsrättslagstiftning.

Bo Widegren
Ystad
Motionen insänd som Enskild
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 18
Radio P4 plus
Det finns en radiokanal P4 Plus som spelar musik för åldern 65+.
Tyvärr måste man ha mobiltelefon eller internet, så man kan ladda ner radio.se-appen.
Varför inte sända radioprogrammet P4 Plus på FM-bandet, som kan avlyssnas på en enkel radioapparat
som alla har.
Därför föreslår jag Skånes Socialdemokratiska partidistrikt besluta:
Att man undersöker möjligheten att sända P4 Plus på FM bandet

Lennart Andersson
Svalöv
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: arbetarekommunens egen
Ordförande Émilie Lundgren
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 194
Fler rikspolitiker ute i våra områden
På Rosengård röstar folk på Socialdemokraterna, vilket är jättebra för partiet. Det visar på hur mycket
Rosengårdsbor gillar Socialdemokraternas politik. Enligt statistiken väljer mer än 60 procent av
Rosengårds befolkning att rösta på Socialdemokraterna.
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Kommunen jobbar på olika sätt med att utveckla Rosengård där några exempel är: Tågstationen, nya
lägenheter och snart ett nytt bibliotek. Det uppskattas verkligen av Rosengårdsborna och därför röstar
många på oss.
Vi i Rosengårds S-förening är ofta ute och träffar boende för att kunna ha en fin relation och får ofta
frågan varför rikspolitiker inte längre besöker Rosengård lika ofta som Olof Palme som många pratar om
och uppskattar.
Jag vill slutligen poängtera att många av våra samtal när vi knackat dörr även i andra stadsdelar i Malmö,
var vi har ett starkt väljarstöd berättar många att de tycker att rikspolitikerna inte är närvarande.
Vi yrkar:
Att MAK tar motionen som sin egen för att göra upp en plan där statsministern och andra rikspolitiker
bokas upp för att besöka vårt område Rosengård men även andra stadsdelar i Malmö där en majoritet av
väljarna röstar på oss samt sänder den vidare till distrikt kongressen.
Att distrikt kongressen tar motionen som sin egen och gör upp en plan där statsministern och andra
rikspolitiker bokas upp för att besöka valdistrikt i Skåne där vi har många väljare som röstar på oss.

Kamran Anwar Antagen av: Rosengårds S-förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 195
Kraftsamling
Vi har anpassat oss efter de oreglerade marknadskrafterna.
Det behövs en annan ekonomisk politik.
Partidistriktet måste agera. En arbetsgrupp måste tillsättas som har till uppgift att på alla nivåer inom
partiet, kommunalt-regionalt-och nationellt, kan begränsa marknadsekonomins framfart och öka den
arbetande befolkningens delaktig/medverkan i samhället och ekonomin.
Vi yrkar:
Att partidistriktet tillsätter en arbetsgrupp med syfte att ta fram konkreta politiska förslag enligt ovan
Att arbetsgruppen involverar alla arbetarekommunerna samt s-föreningarna i detta arbete

Emil Bladelius, Jan Svärd Antagen av: Öresunds socialdemokratiska förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen
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MOTION NR 196
Kraftsamling
Vi har anpassat oss efter de oreglerade marknadskrafterna.
Det behövs en annan ekonomisk politik.
Partidistriktet måste agera. En arbetsgrupp måste tillsättas som har till uppgift att på alla nivåer inom
partiet, kommunalt-regionalt-och nationellt, kan begränsa marknadsekonomins framfart och öka den
arbetande befolkningens delaktig/medverkan i samhället och ekonomin.
Vi yrkar:
Att partidistriktet tillsätter en arbetsgrupp med syfte att ta fram konkreta politiska förslag enligt ovan
Att arbetsgruppen involverar alla arbetarekommunerna samt s-föreningarna i detta arbete.

Jan Svärd Antagen av: (S)entrum s-förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 197
Mobilisering
Arbetarrörelsen var en gång mästerlig i att bygga upp nya gemenskaper. Idag för folkrörelsen en tynande
tillvaro. Få efterfrågar numera människors deltagande i samhällsbygget. Medborgaren har blivit kund,
politiska visioner ”affärsidéer” och partiers profiler ”varumärken”. Detta skapar ingen delaktighet, ingen
känsla av gemenskap, inget gemensamt projekt som är större än den enskilde.
Men väljarkåren står alltjämt bakom socialdemokratins grundläggande idéer. De flesta människor vill ha
ett omfördelande välfärdssamhälle med gemensam vård, skola och omsorg. Problemet är att allt färre tror
att partiet Socialdemokraterna kan åstadkomma det. Nu är det bråttom att presentera en ny politisk plan
som investerar i landet samtidigt som den ser till att även miljonärer och storföretag betalar sin del.
För att kunna bryta dödläget och vända utvecklingen i för socialdemokratin gynnsam riktning krävs en
kraftsamling inom hela rörelsen. Partistyrelsens mellanvalsstrategi måste fullföljas av en mobilisering inom
hela partiorganisationen.
Partidistrikten måste öka sitt ansvar för att kunna samla, mobilisera och utbilda partimedlemmarna
ideologiskt och organisatoriskt och därifrån involvera alla arbetarekommuner och s-föreningar i en politisk
offensiv.
En viktig del i detta arbete är att i större utsträckning engagera våra förtroendevalda och aktiva
sympatisörer som en resurs i opinionsbildningen, inte minst i sociala media, där vi hittills varit i klart
underläge.
Som bas och avstamp för detta arbeta föreslås:
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Att partistyrelsen kallar till en generalmönstring i form av ett storrådslag med företrädare för samtliga
landets lokalorganisationer.
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för
Att partistyrelsen i syfte att mobilisera hela rörelsen för politisk offensiv kallar till storrådslag,
Att partistyrelsen presenterar en ny politisk plan som investerar i landet där även miljonärer och
storföretag betalar sin del,
Att rådslaget tar ställning till partistyrelsens förslag,
Att partiets centrala ekonomi i större utsträckning decentraliseras till partidistrikten,
Att Malmö arbetarekommun ställer sig bakom motionen och insänder den till partidistriktet som sin egen

Jan Svärd, Emil Bladelius Antagen av: Öresunds S-förening
Malmö
Motionen insänd som Egen
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 198
Motion om vad som måste göras för att vända den nedåtgående utvecklingen
för vårt parti
I sin bok ”Lärdomar – Personliga och Politiska” som kom ut 2014 ser
Ingvar Carlsson tillbaka på sin politiska gärning. Han skriver:
”Underskattningen av nyliberalismen är ett av mitt livs största politiska misstag. Det är inte de enstaka
valförlusterna som grämer mig mest utan att vi tappat initiativet i debatten om de långsiktiga målen, vilken
sorts samhälle vi vill bygga. Det känns som om våra medlemmar förlorar en del av självförtroendet."
Och lite längre fram: ”Jag märker hur debatten påverkas även inom det socialdemokratiska partiet. Vårt
starka grepp om problemformuleringarna i svensk politik går förlorat. Vi pressas tillbaka i den ideologiska
debatten, kommer alltför ofta på defensiven i dagspolitiska frågor och tvingas som minoritetsregering till
uppgörelser med andra partier.” (Lärdomar s. 121)
Ingvars tankar från 2014 är än mer giltiga i dag. Den svaga minoritetsregeringen S + MP 2014 - 2018 hade tillsammans med V fler mandat än alliansen. Vid omröstningar där
alliansen stöddes av SD hade den däremot inte majoritet.
Efter valet 2018 uppstod ett mycket svårt parlamentariskt läge.
Efter en för svenska förhållanden unikt lång regeringsbildningsprocedur, som utmynnade i det s.k. 73punktsprogrammet med (L) och (C), bildade (S) och (MP) en parlamentariskt mycket svag regering.
Den utgör det senaste steget i en utförsbacke som, med något hack i kurvan, gått från att vi i
Riksdagsvalet 1982 erhöll cirka 45 procent av rösterna till 2018 års bottennotering om 28 procent. Ett
tapp på 17 procent.
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Denna utveckling ska ses mot bakgrund av de strukturella förändringar som det svenska samhället
genomgått – som Att
– allt färre sysselsätts i tillverkningsindustrin
– en ökad utbildningsnivå och
– ett allmänt stigande välstånd
(Elmbrant ”Marknadens tyranni.” s. 238 f.)
Parallellt har klyftorna i det svenska samhället ökat. Det gäller:
– mellan stad och land;
– mellan välmående förortsområden i våra större tärtorter och de så
kallade utanförskapsområdena i samma tätorter;
– mellan förvärvsarbetande och de som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden pga bristande
kompetens, sjukdom och funktionshinder;
– mellan människor med förvärvsinkomster, pensioner och olika slag
av fasta ersättningar och de som har betydande avkastning av kapital.
Den helt avgörande frågeställningen idag är om vi förmår bryta denna långsiktiga nedgångstrend. Om vi
kan återta det tolknings¬företräde som vi åtminstone ännu fram på 1980-talet hade, självfallet i kamp med
andra, men som vi tappade under den massiva ideologiska
offensiv som går under beteckningen nyliberalismen.
Den tidigare utbildningsministern Carl Tham har beskrivit den som ”en
avreglering av den ekonomiska makten och en reglering av den politiska... och som en
mentalitetsförskjutning från kollektivet (politiken, demokratin, vi) till individen (jag)" (Tham:
”Nyliberalismens triumf och fiasko" s. 16)
I den praktiska politiken har nyliberalismen bl.a. inneburit:

– att tyngdpunkten i den ekonomiska politiken förskjutits till penning- och räntepolitiken och en betoning
av Riksbankens självständighet från politiken och med låg inflation som allt annat överordnat mål;
– att marknader skapas på så många områden som möjligt med få begränsningar – ett aktuellt exempel är
spelmarknaden;
– att marknader skapas där tidigare inga fanns, t.ex. sjukvård och utbildning. (Tham: ”Nyliberalismens
triumf och fiasko” s. 17)

Nyliberalismen har haft ett genomslag i människors tänkande och handlande som sträcker sig långt utöver
politiska program och enskilda politiska ställningstaganden. Den utgör den ideologiska bakgrund mot
vilken all politisk utveckling i västvärlden och inte minst Sverige sedan slutet av 1980-talet måste ses.
Ett annat resultat av nyliberalismen är hur klassiska välfärdsområden som skola, vård och omsorg alltmer
invaderats av aktiebolag vilkas primära uppgift är att leverera vinst till sina ägare. Kapitalets företrädare
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ser hur gigantiska marknader öppnar sig. Redan vid Svenska Arbetsgivare-föreningens kongress 1990
uttalade ordföranden Ulf Laurin: "Om tio år ska hela den offentliga sektorn vara privatiserad, här ligger
300 miljarder och väntar på oss." (Elmbrant s. 80)
Sedan dess har nästan trettio år gått. Den utveckling som förutspåddes
har, efter en blygsam start i början av 1990-talet, accelererat och nått nivåer som inte ens de mest
entusiastiska marknadsförespråkarna vågade drömma om.
För varje år som går tar de stora, ofta riskkapitalägda aktiebolag, som ätit sig in i välfärdssektorn allt större
bitar av kakan. Deras staber av företagsekonomer, jurister och PR-folk slår ned på varje - om än modest försök att reglera deras verksamheter. Nu senast kring tanken att inte enbart kötid skulle vara
utslagsgivande för tillgång till platser på friskolor som uppfattas som attraktiva.
Två politikområden som särskilt sticker ut är målsättningen om en likvärdig skola och att tillgodose
behovet av bostäder för alla. På knappast något annat samhällsområde har marknaden visat sin oförmåga
att tillgodose djupa mänskliga behov. Eftersom politiken varit svag har marknaden i stället vuxit och fyllt
det vakuum som politiken lämnat.
Vi har fått en skolmarknad och en bostadsmarknad.
På marknaden är vi kunder. Där avgörs vår styrka av plånbokens tjocklek eller vilken förmåga vi har att
tillgodogöra oss information. Där är vi inga jämbördiga medborgare. Där är det den starkares rätt som
gäller.
Den 10 sept 2018 svarade Göran Persson i SR:s Studio 1 på frågan varför (S) gjort sitt sämsta val
någonsin:
”Jag tror det ligger i att man sedan lång tid tillbaka misskött fördelningsfrågorna i det svenska samhället.
Det finns en växande oro, ett växande utanförskap, en växande aggressivitet runtom i landet över att några
får väldigt, väldigt mycket och andra lämnas vid sidan av. Det har alltid varit socialdemokratins
kärnuppgift att förhindra en sådan utveckling. Där tycker jag nog att partiet har brustit.”
I det 73-punktsprogram mellan S+MP+C+L som ligger till grund för den nuvarande regeringen ingår en
rad punkter som - tvärt emot vad som hade varit önskvärt - förstärker den ”utveckling” som tas upp i
citatet av Göran Persson. Några exempel:
– Värnskatten avskaffande. Den har fördelningspolitiskt helt fel profil. Den gynnar samma välbeställda
medelklass som också kunnat tillgodogöra sig vinsterna av avskaffade arvs-, förmögenhets- och fastighetsskatter;
– Arbetsförmedlingen reformeras. Kommer med all sannolikhet att mest drabba de grupper som står
längst från arbetsmarknaden;
– Fri hyressättning vid nybyggnation – marknadens svar på vad som måste till för att fler hyreslägenheter
ska byggas. Högre hyror missgynnar hyresgästerna och gynnar byggindustrin;
– Taket för RUT-avdrag tredubblas – vi vet att det är invånarna i hög¬inkomstkommuner som utnyttjar
rutavdraget mest. Ett ex: i Danderyd med en genomstnittlig årsinkomst av 545 000 kr inkasserar varje
invånare i snitt 2 333 kr i RUT-avdrag. Motsvarande för Södertälje är 269 000 kr och 354 kr i RUT-avdrag.
– Fler undantag i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd
Dessa och fler av punkterna är kontraproduktiva. De förstärker de tendenser och missförhållanden som
givit upphov till dagens prob-lem istället för att utgöra svaren på de problem de är avsedda att lösa.
Vi yrkar därför:
Att Socialdemokraterna i Lund antar motionen som sin egen
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Att Skånes partidistrikt antar motionen som sin egen
Att 73-punktsöverenskommelsen omförhandlas i syfte att punkterna som innebär ökad marknadisering
helt utgår eller kraftigt revideras;
Att det socialdemokratiska arbetarepartiet, om en sådan omförhandling inte lyckas, genom ett rådslag tar
ställning till om fortsatt regeringsinnehav är möjligt;
Att partisekreteraren får i uppgift att leda den omdaning av partiets politik som är absolut nödvändig
oavsett utgången av synen på 73-punktsprogrammet och
Att partiet under ledning av partisekreteraren inleder ett intensivt arbete med att ta fram ett program inför
valet 2022 som radikalt bryter med den marknadstillvända politik som varit förhärskande under lång tid;
Att programmet förankras hos partiets medlemmar på lämpligt sätt innan det presenteras för allmänheten;
Att partiet redan nu tar fram politiska åtgärder inom viktiga politikområden som skola, vård och bostäder
för att minska marknadiseringen och den marknadens tyranni som råder

Socialdemokraterna på Norr
Lund
Motionen insänd som Egen
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 199
Omförhandla Januariavtalet
Januariavtalet är den överenskommelse som slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna
och Miljöpartiet. Avtalet innebär ett samarbete för att regeringen skall kunna få tillräcklig med stöd för att
få igenom sin budget i riksdagen. Dock innebär avtalet en kompromiss på flertalet punkter som bidrar till
att vårt parti idag upplevs som handlingsförlamat, visionslöst och icke-förtroendeingivande bland många
väljare.
Sverige står inför en rad utmaningar som inte kan lösas genom det nuvarande januariavtalet. Vi ser idag
hur ojämlikheten och otryggheten i samhället ökar på grund av en välfärd som är underfinansierad och
som får stå tillbaka för att de allra rikaste nu ska bli ännu rikare. Vi ser hur personalen i våra skolor och
inom sjukvården blir färre och de som är kvar får slita ännu hårdare för att uppnå de allt tuffare målen.
Enligt hyresgästföreningen råder det akut bostadsbrist i Sverige och man måste börja bygga lägenheter
som vanligt folk har råd med. Om inte januariavtalet omförhandlas kommer det nuvarande säkerligen leda
till ökad segregation, utanförskap samt klassklyftor och de utmaningar som vi står inför inom välfärden,
inom arbetsmarknaden och bostadsbristen inte att lösas.
För att tackla de utmaningarna som vi står inför måste vi satsa på välfärden och ha en offensiv politik för
jämlikhet, en aktiv bostadspolitik och en arbetsmarknad med jämnstarka parter. Vårt förtroende bland
vanligt folk kommer inte att öka genom att vi sitter stilla med ett stort hål i båten och väntar på att den ska
sjunka. Vi vinner folkets stöd genom att ha en tydlig framtidsvision och se de utmaningar vi står inför
samt agera för att lösa dem.
Vi yrkar:
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Att Arbetarepartiet Socialdemokraterna skall verka för att omförhandla Januariavtalet snarast möjligt till
ett nytt avtal med bättre fokus på ökad jämlikhet samt ökad trygghet.
Att Malmö arbetarekommun tar motionen som sin egen och sänder den vidare till distriktskongressen
2020.
Att Partidistriktet antar motionen som sin egen och skickar den vidare till riksdagsgruppen för behandling.

Nadjam Malik Antagen av: Rosengårds S-förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 200
Politik är att vilja
Vi är demokratiska socialister. Därför är vi medlemmar i Socialdemokraterna.
Vi är det för att vi vill kunna utveckla samhället enligt de grundläggande värderingar som uttrycks i vårt
partiprogram.
Just nu är det inte mycket vi kan genomföra. Regeringsinnehavet som villkoras av Centerpartiet och
Liberalerna innebär en gradvis förskjutning åt fel håll. Just nu kan regeringen som regering inte driva de
frågor som är logiska konsekvenser av vårt partiprogram.
Men det kan vårt parti. Och det är nödvändigt att snarast formulera för väljarna hur vi vill omvandla
samhället - om vi åter ska kunna bygga ett samhälle på basis av frihet, jämlikhet och solidaritet. I grunden
bör alla politiska områden vara vinnarfrågor för oss - om vi presenterar vad vi vill uppnå. Detta är vår
utmaning: att beskriva vilka mål vi vill uppnå på halvlång sikt, på lite kortare sikt och hur vi tänker oss att
nå dit.
Det duger inte att (bara) lista de åtgärder vi vill vidta; alla partier kommer att föra fram åtgärdslistor. Det är
först när åtgärderna presenteras som följder av vad vi vill uppnå som vi kan räkna med ett tillräckligt
gensvar från väljarna.
Partiet bör därför ta fram en handlingsplan där vi anger vad vi vill uppnå till förslagsvis
2030 och utifrån denna plan ange mål för valrörelsen 2022.
För sådana mål kan vår politik vinna respekt. Och vi kommer att ha en mängd entusiastiska valarbetare.
Vi yrkar:
Att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för att partiet snarast utarbetar en handlingsplan för
partiets politik baserad på Ernst Wigforss’ provisoriska utopier och partiprogrammet
Att Malmö arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen samt översänder den
till Skånes socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress 2020

Börje Viberg, Inge Persson Antagen av: (S)entrum S-förening
Malmö
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Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 201
Strategi för rättvisa, solidaritet och verklig frihet.
Högern har sedan valet 1991 och Bildt regeringen 1991-1994 lyckats med att genomföra en långsiktig
tydlig strategisk högerpolitik. Det började med privatiseringen av skolsystemet som man döpte till
”Friskolereformen”. Med stor skicklighet och strategiskt genomtänkt politik har man lyckats ”sälja in”
denna sk reform som en ”Frihetsreform”. Man lyckas så väl att alla använder sig av deras begrepp
”Friskola” för något som i verkligheten ökar orättvisor, klyftor och sätter individens solidaritet på svåra
prov.
Under åren 2006-2014 var det dags för nästa högerregering. Reinfeldt regeringen lyckades på nytt
genomföra en långsiktigt strategisk högerpolitik. Man sänkte skatter för välbeställda med långt över 100
miljarder kronor årligen och lyckades ”sälja in” deras begrepp ”Jobbskatteavdrag” för att dölja vad det i
verkligen handlade om. Man är så framgångsrik i sin strategi att till och med arbetarrörelsen använder sig
av deras begrepp ”Jobbskatteavdrag”.
Regeringen Reinfeldt lyckades dessutom slå till mot en viktig del av den ”Svenska modellen”. Den
Svenska modellen har många grundfundament. En av de viktigaste är att vi historiskt haft starka fackliga
organisationer med en hög anslutningsgrad av medlemmar. En orsak till detta var en tydlig koppling
mellan A-kassor som administrerades av de fackliga organisationerna, statligt stöd till A-kassor som
utjämnade A-kasseavgifterna mellan olika organisationer för att undvika lönedumping inom branscher där
strukturförändringar pågår.
Vad gjorde Regeringen Reinfeldt? Jo, man slog sönder den A-kassemodell som vi haft i Sverige sedan
slutet av 1940 talet. Man minskade det statliga stödet till A-kassor, såg till att A-kassor med högre
arbetslöshet fick betala högre avgifter för att på det viset tvinga fram att allt fler personer har valt att
enbart vara med i a-kassan men avstår från att vara medlem i sin fackliga organisation. Anslutningsgraden
till fackliga organisationer har sjunkit dramatiskt efter dessa förändringar. En mycket strategisk
genomtänkt högerpolitik som syftade till att slå sönder banden mellan arbetarrörelsens olika grenar.
Detta är enbart tre exempel på den strategiska agenda som högern jobbat efter de senaste 30 åren och som
lett till dramatiska förändringar av det svenska samhället och modellen.
Det är därför dags för den svenska arbetarrörelsen och det Socialdemokratiska partiet att ta initiativ och
forma en strategisk agenda för rättvisa, solidaritet och verklig frihet. Vi måste bli bättre på att forma vår
politik så att den blir begriplig och igenkänningsbar för medborgarna. Vi kan inte fortsätta att bara ägna
oss åt dagspolitiken, hur vällovligt det än är. Arbetarrörelsen måste lyfta blicken och forma en strategisk
agenda för samhällsförändringar som leder till ökad rättvisa, solidaritet och verklig frihet för medborgarna.
Vi gjorde det på 20 talet, vi gjorde det på 40 talet och på 60 talet Sedan 90 talet har arbetarrörelsens
politiska agenda mest handlat om hur vi ska förhålla oss till högerns reformagenda i stället för att forma
vår egen strategiska agenda.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi:
Att Distriktskongressen ställer sig bakom inriktningen i motionen, samt
Att Distriktskongressen ger Distriktsstyrelsen i uppdrag att ta initiativ centralt och regionalt för att
utarbeta en samlad strategisk agenda för rättvisa, solidaritet och verklig frihet.
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Katarina Lundgren, Karl-Erik Kruse
Svalöv
Motionen insänd som Egen
Émilie Lundgren
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 202
Skånskt 73 punktsprogram
I januari skrev vi Socialdemokrater på ett avtal tillsammans med Mp, C och L som innehåller 73 punkter.
Avtalet kallas allmänt 73-punktsprogrammet.
Under den tid som har gått sedan dess har vi fått förklara och försvara programmet mot både medlemmar
och medborgare. Programmet som innehåller många för oss Socialdemokrater svårsmälta beslut framhålls
glatt av våra motståndare inom M, Kd o Sd. Vi upplever också att våra partiföreträdare inom regering och
partistyrelse mer försvarar och framhåller programmet snarare än vår egen politik.
Höörs Arbetarekommun menar därför att det är dags att ta fram ett Skånskt 73-punktsprogram som
baseras på klassiska Socialdemokratiska hjärtefrågor med en nationellt präglad inriktning. Ett program
som vi med stolthet och hög svansföring kan visa upp och gå till val på 2022. Ett program som inte bara
tar upp de Skånska frågorna utan också riktar sig till rikspolitiken för att få tillbaka alla arbetare som nu
gått ifrån oss
Därför yrkar vi
att distriktsstyrelsen får i uppdrag att samla representanter från de 33 Skånska arbetarekommunerna för att
ta fram ett eget Skånskt 73-punkts program som ska vara klart för beslut på distriktskongressen 2021.

Stefan Lissmark
Höör
Motionen insänd som Egen
Maria Boström-Lambrén
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 203
En mer levande socialdemokrati
Socialdemokratin står inför en kris med svagare resultat i valen, större samhällsklyftor och starkare
splittringar inom partiet. Samtidigt sjunker medlemsantalet och allt fler svenskar upplever en apati inför
politiker och politik generellt, vilket driver väljare till SD.
Möjligheten finns att lyssna till medlemmarna, att öppna upp för debatt inom partiet och att låta
medlemmarna utkräva ansvar från de som faktiskt har uppgiften att representera partiets gemensamma
åsikter; partiets ledare.
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För utan medlemmarna hade inga reformer gjorts, inga val vunnits och partiet hade kanske inte ens
funnits. Ändå finns det ingen mekanism som gör att medlemmarna kan utkräva ansvar från partiets ledare,
som idag har mycket stora formella och informella friheter. Dessa måste existera under ett ansvar mot
medlemmarna. Annars kan partiets ledning glida för långt från verkligheten och riskera att man driver en
politik som ingen annan än de själva vill driva. En ökad öppenhet är därför nödvändig, inte bara i stunden
men för att stärka partiets interna sammanhållning i framtiden. För när en tredjedel av LO-medlemmarna
röstar på SD, då är partiet splittrat.
Valen ska ske genom att medlemmar anmäler sitt intresse till sitt partidistrikts distriktskongress som då
fattar ett beslut om att nominera en kandidat. Kandidater måste nomineras av minst en distriktskongress
för att kunna ställa upp som kandidater i ett partiledarval. Valet till partiledare avgörs genom
majoritetsprincipen, om ingen kandidat får mer än 50% av rösterna i första omgången hålls ett ytterligare
val mellan de två populäraste kandidaterna, för att skapa brett stöd för den vinnande kandidaten.
Jag föreslår
Att Lunds Arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Att Lunds Arbetarekommun skickar vidare motionen till Socialdemokraterna i Skånes
partidistriktskongress 2020.
Att ett nomineringssystem införs där partimedlemmar kan anmäla sin kandidatur till partiledarposten
genom sitt partidistrikts distriktskongress.
Att en kandidat till partiledarposten måste nomineras av minst ett partidistrikts kongress för att kunna
ställa upp som partiledarkandidat.
Att medlemmarna kan rösta med lika rösträtt mellan olika partiledarkandidater.
Att endast partimedlemmar som har varit medlemmar av partiet i minst två månader har lika rösträtt i
partiledarval.
Att valet av partiledare sker i två omgångar där om ingen kandidat får över 50% av rösterna hålls det
omedelbart en andra omgång mellan de två populäraste från den första omgången.

LSSK
Lund
Motionen insänd som Enskild
Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 204
Socialdemokraterna är ett parti för alla, löntagare,pensionärer, studerande
och småföretagare
Under hösten 2019 slöts ett handslag mellan Socialdemokraterna i Kristianstad och fackförbundet Vision i
Kristianstads kommun att gemensamt driva Visions 80/90/100-modell. S vill att våra äldre medlemmar
ska kunna få arbeta 80 % med lön, 90 % av heltidslönen och med en 100 %-ig avsättning till pension.
TCO-facket och politiken jobbar ihop!
Samtidigt har Socialdemokraterna centralt och LO gjort upp om en strategi som innebär att LOmedlemmarnas verklighet ska få större utrymme i i S-politiken (AiP 30/10-1/11-19). Bakgrunden är att
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SD växer i LO-yrkena och att traditionellt S tagit LO-rösterna för givna. Nu ska det fackligt-politiska
perspektivet finnas med i alla politiska och organisatoriska rum i partiet. Det handlar om vilka yrken som
lyfts fram i tryckmaterial eller att facklig erfarenhet är meriterande när både ombudsmän eller tjänstemän i
rådgivande position anställs. Syftet är att motverka tendensen att det fackligt-politiska perspektivet hamnar
i skymundan och underordnas andra strategiskt viktiga politiska frågor och verksamheter.
Jag anser att S ska vara ett parti för alla som delar politiken med rättvisa, solidaritet och jämlikhet. Vi ska
vara ett parti för alla löntagare (de som tillhör LO, TCO och SACO) men också för pensionärer,
studerande och småföretagare. Klassperspektivet är viktigt men också andra kriterier för identifikation
som t ex kön, etniskt tillhörighet, religion och sexuell läggning. Vi ska vara ett parti för alla som vill ha en
solidarisk, jämlik och rättvis värld.
Genom nu en ytterligare betoning på den facklig-politiska satsningen på LO-yrkena riskerar partiet att
isolera sig från de stora tjänstemannagrupperna och från t ex studenter, småföretagare och andra grupper
som inte känner sig som traditionella arbetare. Dessa grupper ökar dessutom i antal genom arbetslivets
digitalisering mm.
Ska socialdemokraterna öka sin väljarandel, måste vi bli ett parti som omfattas av alla människor som tror
på solidariska och jämlika värderingar. Då måste bl a den facklig-politiska samverkan ske med alla
fackförbund, också med tjänstemannafacken, så som skett med Vision i Kristianstad.
Vi yrkar
Att distriktskongressen uttalar att socialdemokraterna ska vara ett parti för alla löntagare, pensionärer,
studerande och småföretagare som delar våra värderingar om solidaritet, rättvisa och jämlikhet.
Att distriktskongressen uttalar att socialdemokraterna ska vara ett parti för alla löntagare, pensionärer,
studerande och småföretagare som delar våra värderingar om solidaritet, rättvisa och jämlikhet.

Jan Lindelöf
Kristianstad
Motionen insänd som Enskild
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 205
Aviseringsperioder för medlemsavgiften
För en tid sedan ändrades systemet för inbetalning av medlemsavgifter samt därmed även utbetalning till
arbetarekommuner och föreningar.
Tidigare tillämpades kalenderårsprincipen mot som nu en form av rullande årsdebitering.
Detta system gör det svårt för kassörerna i arbetarekommuner och föreningar att hålla koll på samt att
påminna de som ej betalt sin medlemsavgift. Det kan också skapa problem ekonomiskt då
medlemsavgifterna kommer in löpande under året.
Vi föreslår att partiet återgår till tidigare system enligt kalenderårsprincipen.
partistyrelsen tillskrivs med en uppmaning att arbeta för att ändra tillbaka medlemsaviseringen till tidigare
kalenderårsavisering.
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Johan Petersson
Klippan
Motionen insänd som Egen
Johan Petersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 206
När kommer medlemsavgifterna?
Det har under flera år varit stora diskussioner gällande vårt medlemssystem och hanteringen av
medlemsavgifterna. Det har varit många fram och tillbaka, det har varit svårt och otydligt.
Nu har partiet förändrat när medlemmarna ska betala in sina medlemsavgifter. Nu ska medlemmarna
betala in vid olika tidpunkter under året. Det medför en otydlighet när klubbarna får tillgång till sina
intäkter. Det påverkar verksamheterna eftersom klubbarna ska få sina pengar utbetalda två gånger om året
vilket gör det svårt att planera verksamheten för året, eftersom medlemmarna betalar in olika tider på året
medför det att det är olika summor som kommer in på kontot vid de olika tillfällena.
Det hade underlättat om medlemsavgifterna hade kommit en gång om året för att underlätta
verksamhetsplaneringen.
Med den bakgrunden yrkar vi:
Att Socialdemokraterna i Skåne driver frågan om att se över hanteringen av utbetalningarna av
medlemsavgifterna.

S-kvinnor Kristianstad-Åhus
Kristianstad
Motionen insänd som Egen
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 207
Redovisning medlemsavgifter
Det är nog något som inte stämmer, när det gäller medlemspengar till Arbetarekommuner från
Partidistriktet. Svalövs Arbetarekommun fick 2016 9223 kr, 2017 blev 13320 kr
och 2018 bara 4700 kr från Partidistriktet.
Därför föreslår jag Skånes Socialdemokratiska partidistrikt besluta:
Att man redovisar för Arbetarekommunerna hur fördelningen av de inbetalda medlemsavgifterna fördelas.
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Lennart Andersson
Svalöv
Motionen insänd som Egen
Émilie Lundgren
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 208
Dödläget måste brytas
Olof Palme sa en gång: ”Regeringsmakten har vi till låns, partiet äger vi”. Dessa ord har med stort
eftertryck fått förnyad aktualitet i de yttersta av dessa dagar. Efter att under lång tid ha befunnit sig på en
seglats som har vissa likheter med Odysseus irrfärder, i det antika dramat Odysseen, verkar en viss insikt
ha infunnit sig i partiets ledning om att något måste göras för att bryta dödläget. ”Vi måste kunna bli
mycket bättre på att skilja på vad S vill och vad regeringen vill”, säger partisekreteraren i en kommentar till
partistyrelsens beslut om en s k mellanvalsstrategi. Detta är också utgångspunkten i denna motion, som
dels fokuserar på vad som rimligen borde vara partiets politiska huvudbudskap och dels på den
organisatoriska kraftsamling som måste genomsyra hela rörelsen om socialdemokratin ska kunna återta
ledartröjan i svensk politik.
Välfärd för ökad jämlikhet
Samtidigt som vi har urstarka statsfinanser och som land egentligen aldrig varit rikare, uppvisar välfärden
på en rad områden stora brister. Om man jämför skattekvoten för 20 år sedan med idag så har samhället
240 miljarder mindre att röra sig med. Det är pengar som varje år hamnar i privata fickor i stället för till
sjukvård, äldreomsorg, skola, upprustning av nedslitna bostadsområden, kommunikationer och polis m m.
Skatternas andel av BNP är idag 43,8 procent. Om vi haft samma skattekvot som när regeringen Reinfeldt
tillträdde 2006, 46,2 procent, skulle vår gemensamma sektor haft ca 120 miljarder mer att spendera på
skola, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg. Den svenska välfärden är klart underfinansierad. Enligt
SKL kommer kommuner och regioner att sakna 43 miljarder kronor år 2023. Enligt en kartläggning av
SVT planerar 80 procent av landets kommuner besparingar nästa år. Det drabbar vård och skola och det
betyder personalminskningar. Höjd kommunalskatt framstår knappast som den mest framkomliga vägen
för att lösa kommunernas finansieringsproblem utan här måste staten gå in och svara för en större del av
finansieringen.
Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna. Växande
klyftor har stora konsekvenser för demokratin, för sammanhållningen i samhället och för den enskilda
människans makt och möjligheter i livet. Ökande klassklyftor skapar en oro hos människor och denna oro
måste tas på allvar. Det är ökande klyftor mellan rika och fattiga, mellan stad och land och mellan de som
har jobb och de som står utanför. Vi ser ett samhälle som drar isär alltmer och en socialdemokrati som
saknar svaren och den ödmjuka dialogen. Socialdemokratisk politik måste vara att forma ett samhälle som
är så jämlikt som möjligt. Vi har råd att bevara den svenska välfärdsmodellen. Detta måste vi berätta och
skapa en politisk vision kring.
Januariöverenskommelsen sitter förvisso där den sitter, men ska socialdemokratin överleva som
samhällsbärande politisk kraft får den inte innebära att vi till varje pris fjättrar oss fast vid
regeringsmakten. En öppning skulle kunna vara punkten 4 i överenskommelsen ”En omfattande
skattereform genomförs.” En framgång i förhandlingarna med C och L här kan bli avgörande för
socialdemokratins möjligheter att vända den negativa trenden i opinionen. Ett problem är emellertid de
uppenbara motsägelserna som finns i skrivningarna. Å ena sida sägs att ”reformen ska öka
sysselsättningen och antalet arbetande timmar med sänkt skatt på jobb och företagande” Å andra sidan ska
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den ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor….öka finanssektorns skatteandel och långsiktigt trygga
välfärden.” Den ekvationen går helt enkelt inte ihop. De samhällsgrupper som under längre tid ”åkt i
madrasserad första klass” måste, om samhällssolidariteten ska kunna upprätthållas, lämna ett större bidrag
till vår gemensamma v
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för
att partistyrelsens mellanvalsstrategi fokuserar på välfärden, dess finansiering och ökad jämlikhet
att partistyrelsen i syfte att mobilisera hela rörelsen för politisk offensiv kallar till storrådslag
att Höganäs arbetarekommun ställer sig bakom motionen och insänder den till partidistriktet som sin
egen.

Bengt Silfverstrand
Höganäs
Motionen insänd som Egen
Carola Persson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 209
Dödläget måste brytas
Olof Palme sa en gång: ”Regeringsmakten har vi till låns, partiet äger vi”. Dessa ord har med stort
eftertryck fått förnyad aktualitet i de yttersta av dessa dagar. Efter att under lång tid ha befunnit sig på en
seglats som har vissa likheter med Odysseus irrfärder, i det antika dramat Odysseen, verkar en viss insikt
ha infunnit sig i partiets ledning om att något måste göras för att bryta dödläget. ”Vi måste kunna bli
mycket bättre på att skilja på vad S vill och vad regeringen vill”, säger partisekreteraren i en kommentar till
partistyrelsens beslut om en s k mellanvalsstrategi. Detta är också utgångspunkten i denna motion, som
dels fokuserar på vad som rimligen borde vara partiets politiska huvudbudskap och dels på den
organisatoriska kraftsamling som måste genomsyra hela rörelsen om socialdemokratin ska kunna återta
ledartröjan i svensk politik.
Välfärd för ökad jämlikhet
Samtidigt som vi har urstarka statsfinanser och som land egentligen aldrig varit rikare, uppvisar välfärden
på en rad områden stora brister. Om man jämför skattekvoten för 20 år sedan med idag så har samhället
240 miljarder mindre att röra sig med. Det är pengar som varje år hamnar i privata fickor i stället för till
sjukvård, äldreomsorg, skola, upprustning av nedslitna bostadsområden, kommunikationer och polis m m.
Skatternas andel av BNP är idag 43,8 procent. Om vi haft samma skattekvot som när regeringen Reinfeldt
tillträdde 2006, 46,2 procent, skulle vår gemensamma sektor haft ca 120 miljarder mer att spendera på
skola, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg. Den svenska välfärden är klart underfinansierad. Enligt
SKL kommer kommuner och regioner att sakna 43 miljarder kronor år 2023. Enligt en kartläggning av
SVT planerar 80 procent av landets kommuner besparingar nästa år. Det drabbar vård och skola och det
betyder personalminskningar. Höjd kommunalskatt framstår knappast som den mest framkomliga vägen
för att lösa kommunernas finansieringsproblem utan här måste staten gå in och svara för en större del av
finansieringen.
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Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna. Växande
klyftor har stora konsekvenser för demokratin, för sammanhållningen i samhället och för den enskilda
människans makt och möjligheter i livet. Ökande klassklyftor skapar en oro hos människor och denna oro
måste tas på allvar. Det är ökande klyftor mellan rika och fattiga, mellan stad och land och mellan de som
har jobb och de som står utanför. Vi ser ett samhälle som drar isär alltmer och en socialdemokrati som
saknar svaren och den ödmjuka dialogen. Socialdemokratisk politik måste vara att forma ett samhälle som
är så jämlikt som möjligt. Vi har råd att bevara den svenska välfärdsmodellen. Detta måste vi berätta och
skapa en politisk vision kring.
Januariöverenskommelsen sitter förvisso där den sitter, men ska socialdemokratin överleva som
samhällsbärande politisk kraft får den inte innebära att vi till varje pris fjättrar oss fast vid
regeringsmakten. En öppning skulle kunna vara punkten 4 i överenskommelsen ”En omfattande
skattereform genomförs.” En framgång i förhandlingarna med C och L här kan bli avgörande för
socialdemokratins möjligheter att vända den negativa trenden i opinionen. Ett problem är emellertid de
uppenbara motsägelserna som finns i skrivningarna. Å ena sida sägs att ”reformen ska öka
sysselsättningen och antalet arbetande timmar med sänkt skatt på jobb och företagande” Å andra sidan ska
den ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor….öka finanssektorns skatteandel och långsiktigt trygga
välfärden.” Den ekvationen går helt enkelt inte ihop. De samhällsgrupper som under längre tid ”åkt i
madrasserad första klass” måste, om samhällssolidariteten ska kunna upprätthållas, lämna ett större bidrag
till vår gemensamma välfärd. Skattepolitiken måste utformas efter bärkraft, innebärande att
kapitalinkomster som räntor, utdelningar och vinster måste stå för en större andel av det samlade
skatteuttaget. Det torde mot ovanstående bakgrund också finnas ett inte obetydligt utrymme för att höja
skattekvoten om man vill säkra välfärdens finansiering.
Organisatorisk kraftsamling
Arbetarrörelsen var en gång mästerlig i att bygga upp nya gemenskaper. Idag för folkrörelsen en tynande
tillvaro. Få efterfrågar numera människors deltagande i samhällsbygget. Medborgaren har blivit kund,
politiska visioner ”affärsidéer” och partiers profiler ”varumärken”. Detta skapar ingen delaktighet, ingen
känsla av gemenskap, inget gemensamt projekt som är större än den enskilde. För att kunna bryta
dödläget och vända utvecklingen i för socialdemokratin gynnsam riktning krävs en kraftsamling inom hela
rörelsen. Det är hög tid för det socialdemokratiska partiet att peka ut en väg bortom januariavtal.
Partistyrelsens mellanvalsstrategi måste fullföljas av en uppstramning inom hela partiorganisationen.
Partidistrikten måste få ett ökat ansvar för att kunna samla, mobilisera och utbilda partimedlemmarna
ideologiskt och organisatoriskt och därifrån involvera alla arbetarekommuner och s-föreningar i en politisk
offensiv. En viktig del i detta arbete är att i större utsträckning engagera våra förtroendevalda och aktiva
sympatisörer som en resurs i opinionsbildningen, inte minst i sociala media, där vi hittills varit i klart
underläge. Som bas och avstamp för detta arbeta föreslås att partistyrelsen snarast möjligt kallar till en
generalmönstring i form av ett storrådslag med företrädare för samtliga landets lokalorganisationer.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för
att partistyrelsens mellanvalsstrategi fokuserar på välfärden, dess finansiering och ökad jämlikhet
att partistyrelsen i syfte att mobilisera hela rörelsen för politisk offensiv kallar till storrådslag
att Lunds arbetarekommun ställer sig bakom motionen och insänder den till partidistriktet som sin egen.

Per Olsson, Tord Persson, Gunnar Jönsson
Lund
Motionen insänd som Egen
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Anna-Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 210
Dödläget måste brytas
Olof Palme sa en gång: ”Regeringsmakten har vi till låns, partiet äger vi”. Dessa ord har med stort
eftertryck fått förnyad aktualitet i de yttersta av dessa dagar. Efter att under lång tid ha befunnit sig på en
seglats som har vissa likheter med Odysseus irrfärder, i det antika dramat Odysseen, verkar en viss insikt
ha infunnit sig i partiets ledning om att något måste göras för att bryta dödläget. ”Vi måste kunna bli
mycket bättre på att skilja på vad S vill och vad regeringen vill”, säger partisekreteraren i en kommentar till
partistyrelsens beslut om en s k mellanvalsstrategi. Detta är också utgångspunkten i denna motion, som
dels fokuserar på vad som rimligen borde vara partiets politiska huvudbudskap och dels på den
organisatoriska kraftsamling som måste genomsyra hela rörelsen om socialdemokratin ska kunna återta
ledartröjan i svensk politik.
Välfärd för ökad jämlikhet
Samtidigt som vi har urstarka statsfinanser och som land egentligen aldrig varit rikare, uppvisar välfärden
på en rad områden stora brister. Om man jämför skattekvoten för 20 år sedan med idag så har samhället
240 miljarder mindre att röra sig med. Det är pengar som varje år hamnar i privata fickor i stället för till
sjukvård, äldreomsorg, skola, upprustning av nedslitna bostadsområden, kommunikationer och polis m m.
Skatternas andel av BNP är idag 43,8 procent. Om vi haft samma skattekvot som när regeringen Reinfeldt
tillträdde 2006, 46,2 procent, skulle vår gemensamma sektor haft ca 120 miljarder mer att spendera på
skola, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg. Den svenska välfärden är klart underfinansierad. Enligt
SKL kommer kommuner och regioner att sakna 43 miljarder kronor år 2023. Enligt en kartläggning av
SVT planerar 80 procent av landets kommuner besparingar nästa år. Det drabbar vård och skola och det
betyder personalminskningar. Höjd kommunalskatt framstår knappast som den mest framkomliga vägen
för att lösa kommunernas finansieringsproblem utan här måste staten gå in och svara för en större del av
finansieringen.
Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna. Växande
klyftor har stora konsekvenser för demokratin, för sammanhållningen i samhället och för den enskilda
människans makt och möjligheter i livet. Ökande klassklyftor skapar en oro hos människor och denna oro
måste tas på allvar. Det är ökande klyftor mellan rika och fattiga, mellan stad och land och mellan de som
har jobb och de som står utanför. Vi ser ett samhälle som drar isär alltmer och en socialdemokrati som
saknar svaren och den ödmjuka dialogen. Socialdemokratisk politik måste vara att forma ett samhälle som
är så jämlikt som möjligt. Vi har råd att bevara den svenska välfärdsmodellen. Detta måste vi berätta och
skapa en politisk vision kring.
Januariöverenskommelsen sitter förvisso där den sitter, men ska socialdemokratin överleva som
samhällsbärande politisk kraft får den inte innebära att vi till varje pris fjättrar oss fast vid
regeringsmakten. En öppning skulle kunna vara punkten 4 i överenskommelsen ”En omfattande
skattereform genomförs.” En framgång i förhandlingarna med C och L här kan bli avgörande för
socialdemokratins möjligheter att vända den negativa trenden i opinionen. Ett problem är emellertid de
uppenbara motsägelserna som finns i skrivningarna. Å ena sida sägs att ”reformen ska öka
sysselsättningen och antalet arbetande timmar med sänkt skatt på jobb och företagande” Å andra sidan ska
den ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor….öka finanssektorns skatteandel och långsiktigt trygga
välfärden.” Den ekvationen går helt enkelt inte ihop. De samhällsgrupper som under längre tid ”åkt i
madrasserad första klass” måste, om samhällssolidariteten ska kunna upprätthållas, lämna ett större bidrag
till vår gemensamma välfärd. Skattepolitiken måste utformas efter bärkraft, innebärande att
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kapitalinkomster som räntor, utdelningar och vinster måste stå för en större andel av det samlade
skatteuttaget. Det torde mot ovanstående bakgrund också finnas ett inte obetydligt utrymme för att höja
skattekvoten om man vill säkra välfärdens finansiering.
Organisatorisk kraftsamling
Arbetarrörelsen var en gång mästerlig i att bygga upp nya gemenskaper. Idag för folkrörelsen en tynande
tillvaro. Få efterfrågar numera människors deltagande i samhällsbygget. Medborgaren har blivit kund,
politiska visioner ”affärsidéer” och partiers profiler ”varumärken”. Detta skapar ingen delaktighet, ingen
känsla av gemenskap, inget gemensamt projekt som är större än den enskilde. För att kunna bryta
dödläget och vända utvecklingen i för socialdemokratin gynnsam riktning krävs en kraftsamling inom hela
rörelsen. Det är hög tid för det socialdemokratiska partiet att peka ut en väg bortom januariavtal.
Partistyrelsens mellanvalsstrategi måste fullföljas av en uppstramning inom hela partiorganisationen.
Partidistrikten måste få ett ökat ansvar för att kunna samla, mobilisera och utbilda partimedlemmarna
ideologiskt och organisatoriskt och därifrån involvera alla arbetarekommuner och s-föreningar i en politisk
offensiv. En viktig del i detta arbete är att i större utsträckning engagera våra förtroendevalda och aktiva
sympatisörer som en resurs i opinionsbildningen, inte minst i sociala media, där vi hittills varit i klart
underläge. Som bas och avstamp för detta arbeta föreslås att partistyrelsen snarast möjligt kallar till en
generalmönstring i form av ett storrådslag med företrädare för samtliga landets lokalorganisationer.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för
att Partidistriktet mobiliserar hela rörelsen för politisk offensiv
att Partidistriktets mellanvalsstrategi måste fokuserar på välfärden, dess finansiering och ökad jämlikhet
att Landskrona arbetarekommun ställer sig bakom motionen och insänder den till partidistriktet som sin
egen.

Landskrona Arbetarekommun
Landskrona
Motionen insänd som Egen
Jenny Tillander
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 211
En berättelse och framtida reformer – vad vilja Socialdemokraterna?
I Katalys valanalys sas 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 i välfärdens tecken 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.
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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.
En sak är skickligt få ihop ett regeringsunderlag och därmed spräcka alliansen, januariavtalet – En helt
annan att mobilisera väljare för Socialdemokratins arbete under kommande valperiod. Partiet måste
kunna hålla dessa två bollar i luften SAMTIDIGT annars mister vi väljare.
Vi har 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. I uppmaningen att delta i organisationsarbetet för något år sedan kunde man
läsa: 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. Bra!
Men 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.
Jag yrkar:
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
Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 38
Socialdemokraterna – Samarbets- och Framtidspartiet!
Att kompromissa och samarbeta för att nå majoritet för politiska förslag är självklarheter i det poli-tiska
arbetet. Nuvarande knepiga parlamentariska läge medför att detta är extra problematiskt. I rå-dande tider
då polariseringen såväl lokalt som globalt ökar kommer en tydlig signal om samarbete att vara viktig.
Vi står inför historiska, och för vår civilisation som vi känner den, helt avgörande utmaningar de
kommande åren. Dessa utmaningar kräver en mängd nödvändiga och politiskt impopulära beslut. I
Sverige och övriga världen är den galopperande klimatkrisen och de allt större ekonomiska klyftorna två
helt avgörande frågeställningar, som fordrar breda och varaktiga uppgörelser från höger till väns-ter.
Varför kan vi i Sverige inte göra som vårt broderfolk i Finland, som har en politisk kultur och tradit-ion
att forma majoritetsregeringar oavsett valresultat? Tage Erlander kunde vid något enstaka tillfälle på 60talet regera i majoritet med partiet. Detta känns minst sagt främmande i dagens politiska land-skap.
Jag föreslår att vi börjar lansera oss som ett samarbetsparti med målet att forma och leda en majoritetsregering efter valet 2022. Den politiska konfliktretoriken bör skruvas ner mot övriga partier och en
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mer ödmjuk förstående ton signaleras. Tuffa, nödvändiga, impopulära, politiskt breda och varakt-iga
beslut kräver detta!
Socialdemokraterna – Samarbets- och Framtidspartiet!
Jag föreslår:
att partiet börjar publikt lansera sig som Sveriges samarbetsparti genom att bl a börja använda
tilläggsnamnet ”Samarbetspartiet” tillsammans med det tidigare tilläggsnamnet Framtidspartiet.

Bengt-Inge Hallberg
Lund
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 39
Sänk medlemsavgift för pensionärer
Pensionärer är liksom guldgruvor. De har väldigt mycket erfarenheter som varje förening kan ha nytta av.
Tyvärr tappar man en del av dem på grund av den höga medlemsavgiften med tanke på deras låga
pensioner. Pensionärer stärker stabiliteten i föreningarna och berikar dem. De yngre får hopp och
engagemang när de ser äldre medlemmar som sina idoler.
Därför yrkar vi
att medlemsavgiften sänks för pensionärer.
att Malmö Arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar den till Distriktskongressen.

Nahid Biglari, Persiska S-föreningen
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 40
Mer socialdemokratisk politik bland de nya svenskarna
Socialdemokraterna ska synas bättre bland de nya svenskar partiet ska se till att våra värderingar
exempelvis jämlikhet, jämställdhet och demokrati spridas för att främja delaktighet och engagemang.
Partiet gynnas av det här genom att mobilisera sig bland nya svenskar. För att kunna uppmuntra nya
svenskar att delta och involvera sig i politik, partiet ska vara bättre med tränger in sig bland de med vår
politik och med enkel och lätt retorik.
Jag vill:
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att det ska ges mer information till nya svenskar om partiets prestationer.
att det ska ges mer information till nya svenskar om partiets framtidsplaner.
att det ska ges mer information till nya svenskar om partiets historia.
att arbetarekommunen tar motionen som egen.
att distriktskongressen bifaller motionen.

Maher Dabbour, Kroksbäck Hyllie S- förening
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 41
Restaurera partiet
I november 1881 höll August Palm ett berömt tal i Malmö. Det hade rubriken: Vad vilja
socialdemokraterna? I talet pekade han lyfte han fram socialdemokratiska idéer eller kanske till och med
man kan kalla det visioner. Det är viktigt att vi lär oss av vad som hände sen och varför vi är där vi är. Det
känns som om vi har glömt det kanske viktigaste budskapet som August Palm hade till mötesdeltagarna på
hans agitationsmöten: Organisera er! Organisera er för att kunna förverkliga detta!
Arbetarrörelsen och folkrörelserna
I arbetarrörelsens barndom tog man denna uppmaning på allvar. Man organiserade sig i fackliga
organisationer, startade tidningar, byggde Folkets Hus, Folkets Park, startade ABF, Hyresgästföreningar,
startade kooperativ för bostadsbyggande, livsmedelsproduktion osv. I alla sammanhang hade
arbetarrörelsen en ledande och pådrivande roll. Det möjliggjorde att många olika människor kunde
organisera sig på olika sätt och göra nytta för helheten, partiet och rörelsen. En del engagerade sig för att
driva igenom den allmänna och lika rösträtten, medan andra med sina yrkeskunskaper i botten var
engagerade i att rent konkret bygga framtidens samhälle i deolika organisationerna.
Demokrati mer än marknadsplats för idéer Det var denna helhet som gjorde det svenska välfärdssamhället
möjligt. Det hade inte varit
möjligt att bygga om man endast hade satsat på att påverka politiken i de allmänna valen. Tyvärr har dessa
dessutom utvecklats till marknader med åsiktstorg vart fjärde år då medborgarna får välja vilka åsikter som
de gillar mest. Kampen har tenderat att se ut som en kamp emellan vilka som är skickligast i att styra
kommuner, regioner och staten. Den tydliga intressekopplingen för
ledamöter och partier har skjutits i bakgrunden.Hur fungerar vi människor Idag har vi en annan situation
än i arbetarrörelsens barndom. Det är alldeles klart men vi måste förstå vissa enkla fakta kring hur vi
människor fungerar och fungerade. På 140 år har mycket
teknik förändrats och bara de senaste 10 åren har sociala medier utvecklats explosionsartat och tidigare
informationsbärare såsom tidningar, radio och TV har minskat i betydelse, men vi människor har i
grunden inte ändrats så mycket. Samhörighet kan bygga starka organisationer En sociolog i Lund har i en
bok om kunskapsresistens kommit fram till att grupptillhörighet är viktigare än fakta. Trump och SD har
byggt grupptillhörigheter framför allt via nätet. Egentligen borde nätverksbygge och organisationsbygge
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inte vara en nyhet för oss socialdemokrater. Det starka band som knöts i arbetarrörelsens skapade en
samhörighet i arbetarklassen, en
samhörighet mellan klass och parti. Inte minst skapade det breda folkrörelseperspektivet förutsättningar
för många människor att vara med och känna att kanske inte de gjorde nytta för arbetarrörelsen även om
de aldrig hade planer på att äntra talarstolarna i de beslutande församlingarna och ens kunde tänka sig att
ta på sig ett styrelseuppdrag.
att distriktsstyrelsen under 2021, med motionen som grund, initierar en diskussion och kartläggning av
socialdemokratins förmåga till att aktivt förmå människor med olika bakgrund och intressen att engagera
sig i partiet
att också fördjupa diskussionen kring partiorganisationernas möjligheter att utvidga kontakter och
samarbete med folkrörelser och föreningar och särskilt fokus på grupper som arbetar med stora
framtidsfrågor som demokrati, jämlikhet, klimat och dylikt.
att detta görs i form av enkät eller rådslag till partiorganisationerna i Skåne
att resultatet av kartläggningen redovisas partiorganisationerna i Skåne senast vid distriktskongressen 2022.

Sten Svensson, Ordförande i Möllevångens S-Förening
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 42
Inför personval Inför personval i partidistriktet
Vi socialdemokrater är ett bra folkrörelseparti. Lagandan ska alltid tänka sig beaktande men vi
socialdemokrater måste också vara ett modernt parti Det var vi socialdemokrater som införde att man
kunde person kryssa i de anmäla valen.Vi socialdemokrater skulle gynnas utav att vi som medlemmar
skulle kunna bedriva personvalskampanjer med förutsättningarna att vi också företräder partiet. Jag
föreslår därför att det skånska parti distriktet ska tillåta personvalskampanjer med förutsättningarna att
man också är tydlig med att man företräder partiet och att man är tydlig med vem som finansierar
personvalskampanjer Att man tydliggör hur kampanjen ska göras.
Avslutningsvis socialdemokratin är ett modernt folkrörelseparti då är det viktigt
partiet regelverk.
Att de skånska socialdemokratiska partidistriktet tillåter personvalskampanjer utifrån att medlemmen
följer de reglerverk som partidistriktet sätter upp angående personvalskampanjer.
Att de skånska socialdemokratiska partidistriktet använder sig av följande riktlinjer för
personvalskampanjer.
• kandidaten ska tydligt ska redovisa hur personvalskampanjen ska gå till och hur kandidaten finansierar
personvalskampanjen och att kandidaten är tydlig med att hen är Socialdemokrat.
• kandidaten får fylla får fylla i de uppgifter som behövs i kandidat försäkran.
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Att den skånska socialdemokratiska partidistrikt inför de nya regelverket för personvalskampanjer inför
valrörelsen 2022.
Att den skånska socialdemokratiska partidistrikt kongressen bifaller motionen i sin helhet.
Att Kristianstad arbetarkommun antar motionen som sin egen.

Tony Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

35 Övrigt
MOTION NR 212
Anpassad Socialdemokratisk politik
I dagsläget kan vi se att samhället i Sverige har förändrats. När samhället förändras måste även politiken
förändras och anpassas till dagens samhälle för att möta dagens och framtidens utmaningar.
Digitaliseringen är ett exempel där alla stora företag måste anpassa sig för att överleva och möta
framtidens kunder. Företagen som inte satsar på digitaliseringen kommer i framtiden ha det tufft eftersom
man inte prioriterar digitaliseringen. Socialdemokraterna sitter i samma båt och måste hitta nya sätt för att
nå ut till väljarna med sin politik. Generellt har Socialdemokraterna en bra politik men ändå tappar man
väljare eftersom människor tappar tilltron för Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna måste ombilda sin politik och presentera frågor och lösningar som tilltalar
allmänheten, människor ska kunna känna igen sig när man presenterar Socialdemokratisk politik. På så sätt
vinner man människors förtroende och kan bedriva bra politik som gynnar alla i samhället. En viktig orsak
till att Sverigedemokraternas ökar är inte för att de bedriver bra politik, utan för att väljarna är besvikna på
den politik som förs. Vi Socialdemokrater måste vara tydliga med våra värderingar, vad vi vill och vad vi
gör.
Det svenska systemet är sårbart om man som individ inte vill göra rätt ifrån sig, systemet kan lätt utnyttjas
och det finns flera exempel på detta. Systemet måste gynna dem som sköter sig och bidrar till samhällets
utveckling och inte gynna de som utnyttjar det. Istället läser vi i media hur riskkapitalister tar ut
obegränsade vinster på bekostnad av vår välfärd för att sedan skatteplanera eller placera pengar i
Caymanöarna för att undkomma att göra rätt för sig. Vi läser hur politiker gynnar sina egna intressen och
glömmer att politik handlar om att föra medborgarnas talan för ett bättre samhälle. Vi läser också hur
kriminella får höga ersättningar från staten när de sitter ”oskyldigt häktade” pga. brist på bevis och hur
kriminella kapar bostadsrättsföreningar på bekostnad av vanliga människor.
Systemet måste sträva efter lag och ordning och ha nolltolerans mot människor som vill förstöra den
svenska modellen. Socialdemokraterna måste börja prata trygghet på riktigt och komma med förslag och
åtgärder för att medborgarna ska få tillbaka förtroendet för systemet. En del åtgärder ska inte behöva ta
flera år för att börja gälla såsom EBO-lagen och problematiken kring målvaktsbilar, systemet måste kunna
agera snabbt för att upprätthålla lag och ordning och markera tydligt att samhället är starkt.
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Socialdemokraterna måste arbeta fram en migrationspolitik som är anpassad efter de resurser som finns
och ett integrationsprogram som gör att människor ska kunna känna sig som en del av samhället. Vi måste
ge människor rätt förutsättningar att kunna utvecklas och på så sätt kunna bidra till samhället. Vi ser idag
att klyftorna, utanförskap, trångboddhet och segregation ökar i samhället vilket på sikt blir förödande.
Man behöver inte uppfinna hjulet utan det finns andra länder som har kommit långt i den frågan såsom
Kanada och Nya Zeeland. Precis som vi är ett föredöme i miljöfrågan för andra länder kan vi lära oss av
andra.
Socialdemokraterna måste fortsätta med sitt arbete kring jämställdhet, rättvisa, mångfald, miljö,
antikorruption och allmänt deltagande och på så sätt vara ett föredöme för andra länder. Genom att vi
prioriterar dessa frågor blir vårt samhälle ännu starkare.
Vi yrkar:
Att införa ”föreningslivet i Sverige” som obligatoriskt skolämne i högstadiet och gymnasiet.
Att Socialdemokraterna reformera Arbetsförmedlingen.
Att Socialdemokraterna reformera lag och ordning.
Att Socialdemokraterna reformera migration/integration nationellt och kommunalt.
Att Malmö Arbetarkommun ska anta motionen som sin egen och skicka den till partidistriktskongressen.

Hasse Hajar Antagen av: Holma-Fosiedals S-förening
Malmö
Motionen insänd som Enskild
Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 213
Avveckla NPM – New Public Management och inför Uppdragsstyrd
Förvaltning
Ett av skälen till att den politiska kartan ritats om både i Skåne och i Sverige beror på att människor i
gemen upplever att vi inte längre klarar av att hantera välfärden såsom tex sjukvård och skola på ett sätt
som förväntas av våra medborgare.
Ofta är våra egna svar att tillföra mer resurser. Resurser är en viktig fråga men för att få ett folkligt stöd att
tillföra resurser krävs reformerade sätt att styra, leda och driva verksamheten.
New Public Management som i huvuddrag styr all kommunal och regional verksamhet idag, har skapat en
situation som fokuserar på nyckeltal, chefshierarkier, regelverk, vattentäta skott mellan avdelningar,
outsourcing ofta med handlingsförlamning och uppgivenhet hos välfärdsarbetarna som i slutändan
drabbar våra medborgare. Det är viktigare att ”göra saker på rätt sätt än rätt saker”. Verksamheten styrs
primärt om man uppfyllt nyckeltalen och inte om man faktiskt löst ett problem för en medborgare.
Den lojalitet till uppdraget som en välfärdsarbetare tidigare kunde känna har effektivt suddats bort.
Sedan 2016 har Tillitsdelegationen arbetat fram viktiga slutsatser kring hur arbetet inom välfärden bör
utvecklas bort från NPM och mot tillit-/uppdragsstyrd förvaltning istället. Det är dags att Skåne som
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Sveriges viktigaste S-distrikt tar täten och med kraft återtar den ledningsfilosofi som från början
utvecklade världsfärdssamhället.
Vi bör kalla detta Uppdragsstyrd Förvaltning och basera det på Tillitsdelegationens slutsatser.
Jag yrkar:
Att partidistriktet genom sina förtroendevalda i kommunförbundet Skåne och SKR verkar för
kunskapsutveckling av Uppdragsstyrd Förvaltning och hur kommuner och regioner på bästa sätt kan ta
tillvara Tillitsdelegationens slutsatser samt
Att verka för att avveckla NPM-styrning i kommuner och regioner till förmån för tillits- och
uppdragsstyrd förvaltning.

Sebastian Merlöv
Lomma
Motionen insänd som Egen
Sebastian Merlöv
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 214
En demokrati i tiden
Utvecklingen går framåt för varje timme som vi lever, människor växer in i nya omgivningar som blir
vardag och livet ska bli mer bekvämt med all utveckling, det är ju tanken.
Att vi som folkets representanter då arbetar på ett sätt som inte alls, eller väldigt lite, förändras resulterar i
att folk helt enkelt inte känner med oss, vi blir irrelevanta och hamnar i periferin.
Det vi behöver är att öppna upp kommunikationskanalerna till våra demokratiska instanser och visa dem
som vill ta del av hur arbetet går, vad man gör och vad resultatet blir!
Det räcker inte att bara ha en hemsida med en massa dokument som man får leta fram som i ett gammalt
arkiv.
Vi måste se till att finnas tillgängliga hela tiden.
Det är hög tid att i riksdagens utskott och salar sätta upp livesändningar med både ljud och bild för att visa
vilka som arbetar, hur de arbetar och vad de arbetar med. Man ska kunna följa sina förtroendevaldas
arbete och resultat. Detta kommer, i tider av politikerförakt och misstro, visa folk vad våra politiker gör
med det förtroendet vi har gett dem. Det kommer förhoppningsvis visa att vi har politiker som arbetar
hårt, men även visa på hur komplicerat arbetet är.
Det är även läge för ett progressivt parti att se till att där finns öronmärkta medel att avsätta till alla
kommuner så att de kan digitalisera sina offentliga arbeten så att även de är tillgängliga för sina
medborgare.
Sverige ska vara landet där demokratin stärks när det i resten av världen är under attack!
Jag yrkar:
Att lagstiftning, inom ovanstående område, ses över i motionens anda.
Att Åstorps arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Skånes partidistrikt.
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Att Skånes partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen.

Menaid Nocic
Åstorp
Motionen insänd som Egen
Bitten Mårtensson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 215
Halvdigitalisering av valen
Länge leve demokratin!
Demokratin har möjliggjort för miljardtals människor att göra sin röst hörd, det är tack vare demokratin
som vi lyckats ena samhällen i gemensamma färdriktningar, det är också tack vare demokratin som
socialdemokrater en gång i tiden fick mandat till att skapa välfärdslandet Sverige.
Det är tyvärr många som glömt demokratins betydelse, man tar demokratin för givet och ser inte hur vi
kan ta tillvara på den. Demokratin har gett oss så många möjligheter, den har format vårt sätt att leva och
arbeta. Dock är demokratin idag hotad av både diverse politiska partier men även hela ideologier runt om i
världen. Vi ser allt fler länder där flera val hålls per år på grund av att regeringar inte kan bildas, se bara
Spanien eller Storbritannien där resultaten har ”tvingat” fram nyval efter nyval.
Denna motion kommer inte att lösa dessa problem utan den tacklar de bekymmer som dyker upp med alla
dessa nyval. Med det senaste valet ser vi att inte heller Sverige är så långt ifrån vad som händer i länder
som Spanien med flera nyval, att kommuner ska behöva rusta inför och lägga ner resurser på fler val per år
kommer ge konsekvenser på verksamheter där vi redan idag behöver skära ner, främst i välfärden, det blir
neddragningar i skolor, äldrevård osv. För många kommuner, speciellt de mindre, är valarbetet något
personalen gör utöver sina vanliga arbetsuppgifter, detta medför högre arbetsbelastning, risk för sjukdom,
ekonomisk belastning för kommuner osv.
För att underlätta för kommuner, rusta upp inför en ovis framtid och spara skattebetalarnas pengar bör vi
införskaffa valautomater som läser valsedlar automatiskt med tidsstämpel för att alltid räkna den senaste
valsedeln man röstat. Automaterna ska dock inte vara uppkopplade mot nät, för att inte riskera virus eller
dylikt, sen kan man i vanlig ordning fortsätta arbeta med rutinen att kommunens tjänstemän kör dessa
maskiner till länsstyrelsen som arbetar vidare som innan.
Jag yrkar:
Att lagstiftning, inom ovanstående område, ses över i motionens anda.
Att Socialdemokraterna i Åstorps arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare
till socialdemokraternas distriktskongress.
Att Socialdemokraternas distriktskongress antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den
socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Menaid Nocic
Åstorp
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Motionen insänd som Enskild
Bitten Mårtensson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 216
Motion angående dagstidning med socialdemokratiska värderingar
Det råder brist på socialdemokratiska tidningar med lokalnyheter i Skåne. Arbetet gick i konkurs år 2000
och efter det har ledarsidor och politisk rapportering blivit mycket monoton. Samtliga morgontidningars
huvudledare som ges ut i Skåne idag är färgade av borgerliga värderingar. Nyligen har Bonnier News även
köpt upp Lokaltidningen vilket ytterligare krymper variationen, eftersom samma koncern äger såväl
Sydsvenskan som Helsingborgs Dagblad.
Det finns flera socialdemokratiska och socialistiska tidskrifter, men dessa läses av den intresserade. Vi
skriver våra debattartiklar i ”Aktuellt i Politiken” för de redan frälsta. För att få gemene man att läsa
behöver det blandas med varierade nyheter och i synnerhet nyheter med lokal prägel.
För framför allt den socialdemokratiska oppositionen i kranskommunerna till Skånes storstäder har det
blivit svårt att nå ut med det politiska budskapet via lokalnyheterna. Det ges sällan utrymme för
oppositionens åsikter i lokala frågor, debattartiklar blir förpassade till nätupplagor där läsaren aktivt måste
söka för att få upp artikeln och många gånger undersöker inte artikelskrivarna oppositionens ståndpunkt
innan tidningen går i press. Detta är ett problem inte bara för socialdemokratin utan för hela den svenska
demokratin.
Syftet med motionen är inte att partiet skulle äga och driva en dagstidning, däremot stödja en uppstart av
en sådan i lämplig distributionsform.
För att åstadkomma förändring i obalansen av politisk inriktning bland nyhetstidningar yrkar jag
Att distriktskongressen uppdrar åt distriktsstyrelsen att utreda förutsättningarna för att det ska kunna
startas upp en dagstidning för ett lämpligt geografiskt område med lokala nyheter och socialdemokratisk
huvudledare.

Per Bengtsson
Lomma
Motionen insänd som Egen
Sebastian Merlöv
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 217
Partiet och ICA?
Ang

Glöm inte historien i arbetarrörelsen!

Jag prenumererar sedan många, många år på en kombilott. Kombilotten är arbetarrörelsens lotteri och jag
köper lotten mycket utifrån att stödja partiet. Jag är medlem i partiet sedan 1970-talet och känner verkligen
för våra grundläggande värderingar, som i mitt hjärta får mycket stöd av historiens kämpar och deras
arbete. Historien är viktig, tycker jag.
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För över hundra år sedan startade dessa kämpar ett kooperativ för att stå emot kapitalismen. Detta
kooperativ kallar vi i dag Coop. För mig står Coop, trots mycket förändringar, för ett alternativ till det mer
kapitalistiska ICA. Jag vet att många av de som stödjer vårt parti idag handlar på ICA och det gör även jag
ibland, men jag handlar mest på Coop. Jag vet också att Coop idag inte är vad det varit, men trots allt så
äger vi som är medlemmar i Coop det tillsammans. Det är inte ett aktiebolag med utdelning till
aktieägarna.
Jag blev utifrån ovanstående väldigt upprörd när jag i förra veckan fick ett erbjudande från Kombilotteriet
om att prenumerera på lott och om jag antog detta erbjudande skulle jag få ett presentkort på ICA á 200
kronor.
Här tycker jag att gränsen går för att bortse från historien, vilket tyvärr blivit mer och mer förekommande
i partiet. Naturligtvis måste vi följa med tiden och utveckla rörelsen till ett modernt parti, men vi behöver
inte glömma historien.
Jag föreslår därför:
att Tomelilla Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder motionen till Skånes
Socialdemokratiska partidistrikts årskongress,
Att partidistriktet ställer sig bakom motionen och sänder denna vidare till partiet med uppmaningen att
partiet inte ska glömma historien,
att partiet påminner Kombilotteriet om historien.

Ulla-Christina Lindberg
Tomelilla
Motionen insänd som Egen
Axel Olsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 218
Skydd för gemensam egendom
Den privata äganderätten har ett gott skydd i grundlagen. Det gemensamma, offentliga ägandet har det
däremot inte. En knapp politisk majoritet kan med ett enkelt beslut sälja ut gemensam egendom,
gemensamma tillgångar som byggts upp under årtionden och som i många fall spelar en viktig roll för att
bära upp en solidarisk och jämlikhetsinriktad samhällsmodell.
Vi har upplevt hur borgerliga partier, eldade av fundamentalistisk privatiseringsiver och utan föregående
konsekvensanalyser i stat och kommuner, sålt ut sådan gemensam egendom – statliga företag,
allmännyttiga bostadsbestånd, apoteksverksamhet, skolor med mera.
Privatisering och ”marknadisering” har också genomförts av sådant som är att betrakta som
myndighetsutövning. Privatiseringen av bilprovningen är ett exempel på detta. I mer än ett fall har
gemensam egendom, som skolor och förskolor, slumpats bort till vrakpriser. Gemensamt kapital har
förskingrats och nya ägare, inte sällan riskkapitalbolag med säte i skatteparadis, har snabbt kunnat berika
sig.
Till saken hör att det i de flesta fall är svårt, i vissa fall i praktiken näst intill omöjligt, för en ny politisk
majoritet att återställa det gemensamma ägandet.
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Nyliberalt inspirerade majoriteter må vinna sin makt i demokratiska val, men en fråga är om man tydligt
sökt och fått mandat för dessa privatiseringar. Privatiseringspolitiken leder så gott som undantagslöst till
att redan rika blir ännu rikare och att inkomst-, förmögenhets- och inflytandeklyftorna ökar.
På de områden som bör betraktas som naturliga monopol – det gäller bland annat järnvägen, elmarknaden
och postverksamheten – har avreglering och privatisering dessutom lett till höjda priser och ökade
kostnader för medborgarna.
Grundlagarna skyddar privat egendom. De bör också erbjuda ett bättre skydd än vad som idag är fallet för
gemensam egendom. Det är inte demokratiskt rimligt att gemensamt ägande som byggts upp under en
lång period kan avyttras så enkelt och lättvindigt som ofta sker. Det är naturligtvis inte önskvärt att
förhindra varje utförsäljning av gemensam egendom, men samtidigt är det nödvändigt att det finns
demokratiska mekanismer som försvårar omfattande och ibland i det närmaste oåterkalleliga
privatiseringar. Gemensam egendom måste få ett bättre demokratiskt skydd än som nu är.
Distriktskongressen föreslås besluta
att aktivt arbeta i motionens anda genom lagändringar till skydd för gemensam egendom

Jörn Jönsson
Landskrona
Motionen insänd som Egen
Jenny Tillander
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 219
Stärk demokratin
I en värld där demokratin är under attack och där politikerförakt gror är det hög tid att arbeta för att öka
tilltron och trovärdigheten för demokratin och politiker.
Sverige anses i många frågor vara ett land i framkant, ett land som är utvecklat och ett land som är förebild
för många andra. Dock har Sverige sina brister, precis som andra länder har, en av dessa brister är hur
politiken och demokratin kommunicerar med sina medborgare.
Har våra medborgare tillräckligt stor möjlighet att påverka?
Är våra politiker verklighetsförankrade?
Frågor som dessa florerar idag runt på internet men även i fikarummen! Det är dessa frågor som ger
demokratin ett existensberättigande. Kan en vanlig medborgare påverka ”eliten”?
Detta bekymmer behöver inte vara omöjligt att lösa, det vi ska göra, det vi behöver göra, är att lyssna på
vad folk säger och lyssna till vad de vill och visa dem att vi, som förtroendevalda hör vad de säger, ser vad
de ser och försöker hitta en lösning till deras problem eller åtminstone bemöta och besvara det.
Ett sätt är att skapa ett nytt utskott som ska ha direktkontakt med medborgare t.ex. genom
medborgarförslag där man tar in dessa, återkopplar att man har tagit emot, tar ställning till dem, eventuellt
skickar dem vidare till rätt instans och återkopplar igen om vad resultatet blir.
Jag yrkar:
Att lagstiftning, inom ovanstående område, ses över i motionens anda.
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Att Åstorps arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Skånes partidistrikt.
Att Skånes partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen.

Menaid Nocic
Åstorp
Motionen insänd som Enskild
Bitten Mårtensson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 220
Sök väljarnas mandat för en parti regering
Socialdemokraterna är ett parti som är vana vid ta ansvar för regeringsmakten .
Vi ska fortsätta ta ansvar för vårt land men inte till vilket pris som helst vi ska driva igenom
Socialdemokraterna vänster politik. Vi socialdemokrater ska gå till val ensamma som parti men vi bör
också söka väljarnas mandat för en parti regering med enbart Socialdemokraterna, men ett brett stöd i
riksdagen.
Socialdemokraterna bör budget sammarbeta främst med partier som idéloogiskt ligger oss nära t,ex
Vänsterpartiet . Beroende på om vänsterblocket har marjotet eller ej så bör vi förhandla med
Vänsterpartier. Men i det fall vi inte har majoritet men att vårt regeringsunderlag är större än det borliga
blocket så bör vi söka stöd av både vänsterpartier och mittenpartier. Vi bör ha ett aktiv budget samarbete
med vänsterpartier. Det socialdemokratiska arbetarpartiet ska självklart sammarbeta med fackliga
organisationer t,ex, med LO men även TCO och SACO. Men i regering trivs vårt parti bäst ensamma.
Socialdemokraterna har historiskt sätt nästan alltid suttit ensamma i regering men haft stödpartier i
riksdagen även de gånger partiet gått lite sämre i valet. Vårt parti utvecklas bäst ensamma i
regeringsställning. Vårt parti måste profilera sig bättre som det vänster parti som vi faktiskt är och det gör
vi bäst om vi är ensamma i regeringen. Vi kommer ta ansvar och sammarbeta med andra partier men det
gör vi vårt parlament inte i regeringskansliet.
Vi måste vara tydliga nu vad vi Socialdemokrater vill vilken väg vi ska gå för att få tillbaka väljare från både
V& SD men även vinna nya väljare. Ett tydligt ståndpunkt är vad vi står i regerings frågan. Vi ska
fokusera på vår politik och vara tydlig vill där men om vi få igenom vår politk måste vi använda vår
verktyg och vårt verktyg är regeringsmakten och makten i riksdagen.
Jag yrkar:
Att Socialdemokraterna i Skåne verkar för att partiet ska söka väljarns mandat för en pari regering.
Att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för partiet tydliggör för väljarna om var partiet står i
regeringsfrågan inan valet 2022.
Att Socialdemokraterna i Skåne bildar opinion om att partiet ska söka väljarnas mandat att bilda en parti
regering.
Att Socialdemokraterna i Skåne distrikt kongress bifaller motionen i sin helhet
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Tony Nilsson
Kristianstad
Motionen insänd som Enskild
Ewa Pihl Krabbe
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 221
Tillgång till internetuppkoppling för äldre på vårdboenden är livskvalitet.
För varje generation blir vi allt "yngre", och dagens seniorer har helt andra önskemål och krav än
gårdagens. Krav på valfrihet, delaktighet och individanpassningar ökar, inte minst via sociala medier. En
del i att uppnå detta, är möjlighet till uppkoppling på internet. Många av dagens äldre är vana vid
digitalisering och tillgång till sociala medier. Tjänster som bidrar till ökad social gemenskap och delaktighet
i samhället är oerhört viktiga. Tillgång till bredband är då en förutsättning för att ta del av servicen i
samhället. Internet är en allt viktigare som informationskälla, för att kunna utföra bank- och
myndighetsärenden, kommunicera med omvärlden, skypa med anhöriga / vänner och kunna använda sig
av digitala uppkopplingar för ett större TV- utbud. När man av olika anledningar inte längre kan bo
hemma utan flyttar till ett vård- eller äldreboende utan bredband fråntas möjligheten att kommunicera via
internet.
Inte alla vårdtagare har ekonomiska förutsättningar att själva ha råd att installera bredband och andra
digitala lösningar för att kunna tillgodogöra sig exempelvis ett större TV-utbud än de fyra standardkanaler
som erbjuds på många vårdboende.
Vi vill inte att ett växande antal äldre lämnas utanför det digitala samhället vid flytt till ett vårdboende.
Vi yrkar:
Att alla våra vårdboende ska ha tillgång till uppkoppling på internet.
Att utbyggnaden av internetuppkoppling på äldreboendena prioriteras och intensifieras.

Aina Modig Lindell, Adolfsbergs S-förening
Helsingborg
Motionen insänd som Egen
Mikael Andersson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 222
Utöka mandatperioden
I en tid då politikerförakt och populism växer som ogräs så är hela demokratin under attack.
Vi måste arbeta hårt för att hejda denna utveckling och därför ser jag att vägen framåt är att ge politikerna
möjlighet att faktiskt genomföra sin politik inom sin mandatperiod.
Idag när vi runt om i världen väldigt sällan har majoritetsregeringar och där polarisering är vardag är det
viktigt att visa sina medborgare på politisk handlingskraft.
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Om vi tar Sverige som exempel och kollar på de senaste 2 valen så har båda regeringarna gått miste om
första året för att en riksdagsmajoritet klubbat igenom oppositionens budget, detta betyder att i båda
mandatperiodernas första år har regeringen inte kunnat bedriva sin politik. Räknar man sedan med att
under valåren är det fokus på just valen, så blir det inte mycket tid över för verkstad. Tar man sen hänsyn
till det rådande parlamentet, inte bara i Sverige men även runt om i världen så är det väldigt tungrott och
det lämnar inte mycket tid över till att faktiskt få igenom sina löften.
Med längre perioder mellan valen, exempelvis 5 år, skulle intresset för att engagera sig politiskt öka
eftersom man då ser att man faktiskt också har en möjlighet att påverka och göra sin röst hörd!
Sist men inte minst så har vi stora, både ekonomiska och demokratiska, vinningar. Samtliga val kan
samköras vilket sparar på både valdeltagarnas tid och kraft till att ta sig iväg och rösta men också på
kostnader kopplade till valen.
Jag yrkar:
Att lagstiftning, inom ovanstående område, ses över i motionens anda.
Att Åstorps arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Skånes partidistrikt.
Att Skånes partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen.

Menaid Nocic
Åstorp
Motionen insänd som Enskild
Bitten Mårtensson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 223
Utjämning av ojämlika kommunala VA kostnader.
Vatten är ett livsnödvändigt livsmedel som alla är beroende av för sin existens. Rening av avloppsvatten är
en nödvändighet för att undvika övergödning och förorening av sjöar och havsvatten. Därför har vi i
Sverige en mycket sträng VA lagstiftning som alla kommuner måste arbeta efter.
VA lagen reglerar kommunernas krav på leverans av dricksvatten till sina medborgare. Lagen reglerar
också kommunernas skyldigheter att erbjuda avloppsrening till medborgarna. Dessutom regleras hur
dagvatten ska omhändertas och att det skapas upphållstider för dagvatten från hårdgjorda kommunala
ytor.
Kommunerna får i VA lagen finansiera denna verksamhet via VA avgifter. VA avgifterna får högst uppgå
till självkostnadspriset för produktionen av dricksvatten och omhändertagandet av spill och dagvatten.
Förutsättningarna för att få en kostnadseffektiv VA verksamhet skiljer sig kraftigt mellan olika
kommuntyper. Städer och kommuner med enstaka större befolkningscentra har betydligt bättre
förutsättningar för att ha en kostnadseffektiv VA verksamhet jämfört med kommuner med många mindre
orter och stora omland, dvs befolkningsmässigt glesa kommuner.
I en mediankommun med ca 14 000 invånare och sex (6) orter på 800 – 4 000 invånare/ort och med
avstånd mellan orter på mellan 5 – 25 km kommer att få väsentligt många fler meter vattenledningar per
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VA abonnent jämfört med en kommun med en stad på 45 000 invånare och några få orter runt denna
stad.
Samma sak med avloppsreningsverk. I kommuner med många mindre orter kommer att behöva två eller
flera avloppsreningsverk, medan en stad ofta klarar sina behov med ett avloppsreningsverk.
Trots dessa olika förutsättningar ställer VA lagen samma krav på kommunerna. Dessutom ökar kraven på
kommuner med spridd bebyggelse och många mindre områden med samlad bebyggelse. Länsstyrelserna
kräver allt oftare att kommunen ska ansluta landsbygd till det kommunala VA systemet. Oftast gör man
det för att man önskar reducera antalet enskilda avloppsanläggningar av miljöskäl.
Konsekvenserna blir att VA avgifterna varierar mycket kraftigt mellan olika typer av kommuner. Det
skiljer så mycket att VA avgifterna nu har blivit ett konkurrens faktor mellan kommuner. Redan
befolkningssvaga områden i vårt land får allt svårare att hålla VA avgifter på en rimlig nivå för
medborgarna vilket gör att flyttningarna från lands- och glesbygd fortsätter medan trångboddheten
fortsätter i städer. VA verksamheten bidrar till att öka klyftorna i landet trots att man talar i termer av att
”Hela landet ska leva”.
Det är dags att göra någonting åt detta! Därför föreslår vi Distriktskongressen besluta:
Att uppdra åt den Skånska Riksdagsgruppen att verka för att det skapas mer likvärdiga förutsättningar för
VA verksamheter oavsett kommuntyper.

Èmilie Lundgren, Karl-Erik Kruse
Svalöv
Motionen insänd som Egen
Émilie Lundgren
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR 224
Ändrade regler för efterlevande makes rätt vid dödsboförvaltning
De som på något sätt jobbar med dödsboförvaltning kan intyga att efterlevande make har besvärligt att
sköta hemmets fortsatta ekonomi när andra maken dör. Ofta får efterlevande vända sig till bank för att
betala alldagliga räkningar och även få erforderliga medel för sin egen del. Särskilt strängt är detta krav
innan dödsbodelägarkretsen klarlagts och om i denna krets ingår s.k. särkullbarn. Det framstår som
orättvist för efterlevande att inte längre fritt kunna handha hemmets ekonomi och i många fall som att
ställas under förmyndare. Rimligen borde en slags ”hushållsfullmakt” gälla för efterlevande, vilket alltså
bara omfattar de löpande utgifterna. Detta skulle kunna anknytas till basbeloppsregeln som ger
efterlevande make rätt till fyra prisbasbelopp och när det gäller sambo två prisbasbelopp (prisbasbelopp
2019 46 500 kronor), vilka belopp skulle av bank överföras till efterlevandes konto för fri disposition.
Jag yrkar:
att distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet att socialdemokratiska
partiet tillser att möjligheterna att ändra lagstiftningen utreds så att efterlevandes möjligheter att fritt
disponera medel för hushållet och egen existens ökas.

Bo Widegren
Ystad
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Motionen insänd som Egen
Roger Jönsson
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 88
Från Kris till Strukturomvandling: Digitalisering för Alla
Vi är i en svår tid. I svåra tider behövs det tas akuta beslut kring att lösa situationen i nuet. Men kriser kan
också vara en tid där man genomför större strukturomvandlingar och vågar satsa offensivt för att skapa
framtidstro för den framtid som komma skall.
Och vi i Sverige är bra på detta, för att citera en fd näringsminister: ”Sverige har svart bälte i
strukturomvandling”. Vi står tillsammans i kristider och vågar arbeta rationellt och över partilinjer. Och vi
har både mod och ekonomi för att titta framåt. Därför är det nu dags för krisens första stora
framtidssatsning: Digitalisering för Alla. I ett större perspektiv, innan Corona-krisen, var Sverige med full
fart inne i ett större paradigmskifte, digitaliseringen av hela samhället. Ett skifte som skapar oerhörda
möjligheter
men också ett förändringstryck där vissa behöver skola om sig för att hitta sin roll i samhället. Vi i Sverige
har kommit långt men ännu finns massvis att göra inom digitalisering och marknaden skriker efter
kompetent arbetskraft. I nuvarande läge så tas stora lärosteg i landet då stora delar av möten och träffar
blir digitala. Detta kommer i grunden förändra hur vi möts även efter coronakrisen. Världen har tagit ett
jättelikt digitalt förändringssprång på bara några månader. På nittiotalet genomfördes en av de mest
framgångsrika svenska framtidsreformerna: Göran Perssons regering lanserade 1997 Hem-PC-satsningen.
Nu är det dags för nästa folkliga
utbildningssatsning som dessutom är helt perfekt för corona-scenariot och därtill tar oss mot ett hållbarare
samhälle: Digitalisering För Alla. En bred digital satsning på de breda svenska folklagren. Sverige ska ha
världens mest digitalt kompetenta folk.
Hur skulle då denna satsning kunna se ut? Reformen kan byggas på två ben: kunskap och infrastruktur.
Kunskap
En central del i detta är givetvis att öka satsningar på utbildningar inom det digitala. En byggarbetare
kanske vill lära sig det senaste inom byggteknik och köper en kurs inom det på nätet. En lärare kanske
behöver få tid till att lära sig mer om digitala utbildningsverktyg för att bli bätter på att lära ut
programmering i skolan. De äldre kanske kan få hjälp av servicepersoner som sätter upp de äldres digitala
infrastruktur. Och en arbetslös kanske kan lära sig koda för att få ett jobb som arbetsmarknaden ropar
efter. Helt enkelt vidareutbildning inom sitt gebit eller specifika kurser inom digitalisering. Kurserna
kanske köpas på nätet, men det kan också i post-corona-tider innebära att man går på kurser i digitala
verktyg på plats hos yrkeshögskolor eller universitet. Detta innebär både en skjuts kompetensmässigt för
den enskilde och för den svenska arbetsmarknaden, men också något betydelsefullt att göra i tider av
hemmasittande och permitteringar. Därtill skapar satsningen en framtidstro och bild av att det finns en tid
efter corona. Och att tiden fram till dess används bäst för att bygga oss ännu starkare, både som individer
och som samhälle.
att S regionalt arbetar för en visionär digital agenda i coronans fotspår med fokus på kunskap och
infrastruktur.
att S regionalt driver visionen om en digital reformagenda inom S på nationellt plan.
att Malmö arbetarekommun tar motionen som egen och skickar den till distriktskongressen 2021.
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att distriktskongressen 2021 bifaller motionen.

Jonas Michanek, ordförande Västra hamnens S-förening i Malmö Sebastian Merlöv, ordförande S i
Lomma
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 98
Avskaffande av allmän flaggdag
Idag har Sverige 17 allmänna flaggdagar (18 inräknat dag för val till riksdag). En av dessa är den 6
november, eller Gustav Adolfs-dagen, som instiftats till minne av Gustav II Adolfs dödsdag 1632. Det är
också den enda kvarvarande flaggdagen som hedrar en icke levande monark.
Skåne har ingen anledning av fira eller hedra kung Gustav Adolf. I februari 1612, under Kalmarkriget,
gjorde Gustav II Adolf härjningar genom nordöstra Skåne. Som en hämnd för danskarnas attacker i
Småland och Östergötland hösten innan lät Gustav II Adolf bränna 24 socknar och mörda dess invånare.
På några få dagar hade han bränt Broby, Emislöv, Hjärsås, Knislinge, Kviinge, Gryt, Färlöv, Fjälkestad,
Araslöv Norra Åsum, Skepparslöv, Önnestad, Finja, Vankiva, Röke, Hörja, Norra Åkarp, Vinslöv, Sörby,
Gumlösa, Ignaberg, Stoby och Brönnestads socknar samt staden Vä, Vanås Slott, Lillö slott och
Hässleholms gård.
Gustav II Adolf har gått till historien som en av de största fältherrarna i historien och har beundrats av
bland andra Napoleon. I propagandan kallades han för Lejonet från Norden och fått ”den store” tillagd
sitt namn. Men för 1600-talets skåningar var han inget annat än en massmördare och skövlare.
Firandet av honom tillkom under 1800-talets och säger mycket om den tidens national-romantik, och
säger idag att vi påverkas mer av historieskrivningen än av historien själv.
Jag yrkar därför
Att det skånska partidistriktet ställer sig bakom att 6 november upphör vara allmän flaggdag samt
överlämnar till skånska riksdagsgruppen att driva frågan
Att det skånska partidistriktet ställer sig bakom att inga allmänna flaggdagar ska finnas för tidigare
monarker eller statschefer samt överlämnar frågan till skånska riksdagsgruppen

Johan Lindman
Hässleholm
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Thomas Lindell
Ordförande i arbetarekommunen

299

MOTION NR A - 99
Skilda valdagar för riksdagsval respektive kommunal- och regionval
I en traditionell valrörelse är rikspolitiken helt dominerande och kommunal- och region/landstingspolitiken kommer i skymundan. Som bland andra statsvetaren Bo Rothstein påpekat
innebär det att ansvarsutkrävandet på kommunal och regional nivå blir sämre, genom att de viktiga
frågorna där inte blir ordentligt genomlysta och debatterade innan valet sker. Intresset för de mera lokala
frågorna skulle öka hos väljarna med skilda valdagar. Rent allmänt innebär valen också en mo-bilisering av
organisation och medlemmar som demokratin skulle må väl av.
Som Rothstein framhållit finns det viss risk att valdeltagandet i respektive val går ner något, men å andra
sidan vinner valen i kvalitet, genom att respektive frågor blir bättre belysta och mer kända av
valmanskåren.
Det är därför hög tid att genomföra en förändring så att vi får skilda valdagar för val till riksdagen
respektive till kommunalfullmäktige och regionfullmäktige.
Vi yrkar därför
att Socialdemokraterna i Lund, Socialdemokraterna på distriktskongressen och Socialdemokraterna på
partikongressen verkar för att Sverige inför två valdagar under olika år för riksdagsval respektive
kommunal- och region-/landstingsfullmäktige

Roger Niklewski, Stefan Nilsson, Michael Svensson, Per Wickenberg
Lund
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Enskild
Ordförande Anna Lena Hogerud
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 100
Jämställd behandling mellan s.k. troende och icke-troende ur ett
rättsperspektiv
Religion som begrepp är i många avseenden näraliggande politik, inte minst utifrån processer som
normbildning, värderingar, formandet av institutioner och gemenskaper., I vårt land har vi endast ett parti
i riksdagen som explicit förklarar sig ta sin värdegrund med utgångspunkt från en religiös trosuppfattning.
Samtidigt är det självklart att vi i vårt land har en historia, som i hög grad under de senaste tusen åren
präglats av kristendomen, som dessutom i sitt intåg i Norden också anpassade sig till kulturyttringar, som
formats under asatron. Kristendomen kom att sätta många djupa humanistiska avtryck i vår och andra
kulturer, där hänsyn till de svaga och fattiga i många avseenden institutionaliserades, men där den också
fick tjäna som legitimering av autokratiska diktaturer i kungadömen av Guds nåde eller legitimering av krig
eller häxjakter i Guds namn. Den internationella arbetarrörelsen kom att bekämpa religioner som det
opium för folket, som det i många avseenden kunde upplevas som. Naturligtvis var det därför angeläget
att frigöra landet från många av de bojor som förhindrade upplysning och kunskapsutveckling, men också
uppgörelser med gamla patriarkala och auktoritära föreställningar, som dessvärre ofta också förmedlades
som en del av statskyrkans budskap. Fram till 1952 utövade sålunda prästerna fortfarande inspektion av
folkskoleundervisningen och inte förrän vid millennieskiftet upphörde den svenska statskyrkan, där
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medborgarna per automatik blev medlemmar i detta trossamfund. Under de senaste tre decennierna har
det funnits en betydande invandring av islamskt troende men också i viss mån av andra större asiatiska
religioner. I den globala värld vi lever i bir det också allt mer viktigt att försöka överbrygga de värsta
motsättningarna mellan olika religioner för att inte minst förhindra att de tar sig uttryck i väpnade
konflikter, som historien uppvisar alltför många exempel på. Därvid är det troligen så att det snarare är de
som inte bekänner sig till någon viss religion än de som upplever sig ha en sådan övertygelse, som kan
spela rollen av förenande kraft i uppbyggt av en gemensam internationell framåtsyftande minsta
gemensamma normbildning för fred och frihet, och mot fattigdom och förtryck. Dessvärre behandlas idag
inte denna- sannolikt för Sveriges vidkommande helt dominerande – grupp av människor jämställd med
de troende. Det tar sig många uttryck men framför allt på de områden som har att göra med religionens
exklusivitet och som i viss mån handlar om religionsfrihetens begrepp.
Att uppmana regeringen att vidta nödvändiga förändringar av lagstiftningen för stöd för trossamfund till
att inkludera livsåskådningsorganisationer, utan krav på att dessa ska dyrka något transcendalt väsen och
att därför hålla särskilda gudstjänster och
Att partiet i övrigt ska verka för att livsåskådningsorganisationer utan gudstro ska omfattas av regelverk
som gäller religionsfrihet och i övrigt inte ska diskrimineras p g. a. sitt avståndstagande från tron på en
eller flera övernaturliga gudar.

Stig Larsson, Triangelns Socialdemokratiska Förening.
Malmö Arbetarekommun
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Egen
Ordförande Joakim Sandell
Ordförande i arbetarekommunen

MOTION NR A - 101
Begreppet kund hör inte hemma i välfärden
Alltmer smyger sig begreppet ”kund” in som en benämning på människor som får del av välfärdstjänster.
Arbetslösa, sjuka, patienter, klienter, elever m.fl. kallas kunder. Visserligen sägs i marknadskretsar att
”kunden är den man är till för”, men det är svårt att se pensionären med bara folkpension, ensamföräldern
med behov av stöd, de långtidssjukskrivna o s v, som kunder.
Användandet av marknadsinfluerade termer inom välfärdssystemet är, enligt vår mening, ett sätt att
minska tilltron till den generella välfärdspolitiken. Den svenska modellen är ju inte till fördel enbart för
medborgarna utan även för företagen och samhället i stort. Våra välfärdssystem är en viktig del i den
svenska infrastrukturen.
Benämningen ”kund” började användas av offentliga organ i början av 1990-talet. Det väckte anstöt. De
klagande betraktade sig som medborgare eller försäkrade och inte som kunder i ett köp-säljsystem. Bland
annat PRO fick många sådana reaktioner och efter att 1994 ha rådfrågat Svenska språknämnden, som är
ett organ för att vårda det svenska språket, kom svaret att nämnden tyckte ordet ”kund” var olämpligt i
offentlig förvaltning. Även andra myndigheter tillskrevs. Till exempel svarade Riksförsäkringsverket att det
delar PROs uppfattning att ordet ”kund” inte är ett lämpligt begrepp för att beteckna den som omfattas
av den allmänna försäkringen. RFV skrev att ”I RFVs officiella språkbruk brukar vi alltid tala om den
försäkrade”. Den uppfattningen företräddes också av Svenska akademin.
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Sedan dess har dock ett flertal myndigheter, mer eller mindre officiellt, bl.a. Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen, börjat använda begreppet ”kund” om de personer som de skall betjäna. Samma
tendenser uppträder i många kommuner.
Enligt vår mening kan skillnaden mellan ”Medborgare” och ”Kund” beskrivas på följande sätt:
Medborgare

Kund

Naturlig arena: politiken och demokratin

Naturlig arena: Marknaden

Ser sig som en del av en samhällsgemenskap

Ser sig som individ

Tar ett ansvar i och för samhället och hur det
utvecklas

Tar ett ansvar för sig själv och sitt eget
välbefinnande

Agerar i samverkan med andra

Agerar individuellt

Frågar sig vad man kan göra för samhället

Frågar sig vad samhället kan göra för en själv

Orienterad mot samhällslivet

Orienterad mot privatlivet

Idag sker någon slags marknadsorientering av politiken, som allt mindre präglas av värderingar, utan
istället av marknadskrafters ambitioner att genom reklam få människor att tro att de har fritt val att välja
vilken samhällsservice de vill ha. Det sker härigenom en ”förtunning” av politiken och därmed också av
demokratin.
Av dessa skäl anser vi att Socialdemokraterna ska arbeta för att utmönstra kundbegreppet i alla
sammahang där relationen samhälle-medborgare beskrivs inom välfärdssektorn.
att partikongressen beslutar att verka för att kundbegreppet inom välfärdsektorn utmönstras.

Stig Ålund
Klippan
Motionen insänd som Arbetarekommunen har beslutat skicka in motionen som: Sin egen
Ordförande Johan Petersson
Ordförande i arbetarekommunen
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