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§18 Arbetsmarknad
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: 1-12 samt A1-A2
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motion nr 5, 6, 10, 11 och A1 samt attsats 1, 2, 4 och 5 i motion nr 3
Att besvara motion nr 1, 2, 4, 7, 8, 12, A2 samt attsats 3 i motion nr 3
Att avslå motion 9
Arbetarekommunen skickar in
motion 1-6, 8, 10-12 samt A1-A2 som Egen, samt
motion 7 och 9 som Enskild

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Arbetsmarknadspolitiken har stora utmaningar
Vi socialdemokrater kommer alltid att sätta sysselsättningen främst. Att bekämpa
arbetslösheten och skapa full sysselsättning är såklart målet. När alla har möjligheten till egen
försörjning så har alla också bättre förutsättningar för en ökad frihet. Med full sysselsättning är
det heller ingen som står beredd att ta just mitt eller ditt jobb till ett lägre pris. Och just priset
på arbete är bärande i vår välfärdsstat. Full sysselsättning är alltså själva grundbulten i ett
socialdemokratiskt samhällsbygge.
Men det handlar också om ordningen på arbetsmarknaden. Ordningen som bäst upprätthålls
av parterna, men som också behöver understödjas av politiken.
Understöd i form av utbildningspolitik är avgörande för att ge människor förutsättningar att
komma in på arbetsmarknaden, till de branscher där arbetskraften behövs. Möjligheten att
utvecklas, komplettera för att ge möjlighet att ställa om, där det livslånga lärandet är avgörande
för att stå stark på arbetsmarknaden under hela arbetslivet. I takt med teknik- och
samhällsutveckling så tillkommer nya branscher och andra minskar. Men med en aktiv
arbetsmarknadspolitik så rustar vi människor att möta det, och istället för att hamna utanför
arbetsmarknaden och utan sysselsättning, så står människor kvar starkt förankrade och bidrar
till vårt gemensamma. Men för det behövs också en arbetsmiljö som gör det möjligt att arbeta
fram till pension, och inte ha offrat hälsan och välmåendet innan dess.
Det behövs också understöd i våra trygghetssystem såsom arbetslöshetsförsäkring och
sjukförsäkring. De är avgörande för att ge ekonomiska trygghet men också ge möjlighet att
komma tillbaka till arbetsmarknaden. Men också avgörande för att människor pga fattigdom
inte ska tvinga sig själv in till arbete de fysiskt inte klarar, eller tvinga bort annan arbetskraft i en
lönekonkurrens. Trygghetssystemen behöver bidra till att mota bort social dumping.
För unga mellan 18-24 år som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program på
Arbetsförmedlingen och som inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringen utbetalas en
utvecklingsersättning med en ersättningsnivå på 57 eller 166 kronor per dag. Det högre
beloppet får den som slutfört sin gymnasieutbildning med godkända betyg och det lägre går till
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den som av olika skäl inte avslutat sin utbildning. Detta är inte rimligt, deltar man i samma
arbetsmarknadsprogram bör man också få samma ersättning.
Anställningstryggheten omfattar långt ifrån alla. 25 procent av yrkesarbetande kvinnor jobbar
med otrygga anställningar. Vi Socialdemokrater vill stärka LAS och skapa förutsättningar för
ordning och reda. En stark anställningstrygghet gör också människor trygga i sig själv. Du
vågar helt enkelt ställa krav på villkor och arbetsmiljö om du inte riskerar att bli utbytt i
godtycke.
Rätten till heltid är en av våra främsta prioriteringar men också att allmän visstidsanställning
skrotas. Att hyvla bort timmar från trygga anställningar skapar en orimlig ordning på
arbetsmarknaden. Att människor tvingas vänta på ett SMS för att veta om man har ett jobb för
dagen är självklart oacceptabelt på en modern arbetsmarknad.
Den nya så kallade giggekonomin är en utveckling i fel riktning. Människors fredagsmys kan
inte vara beroende av att någon utan anställningstrygghet och med låg ersättning cyklar hem
med maten i en väska. Detta är ytterligare ett exempel på när människor med mobilen i handen
väntar på att få ett uppdrag. Otrygga anställningar ger inte människor förutsättningar att starta
sina liv. Att skriva hyreskontrakt eller låna pengar på banken kräver trygga anställningar.
Klyftorna i samhället ökar och det är tydligt att det är kopplat till arbetsmarknaden.
Den ojämlika arbetsmarknaden har blivit än mer påtaglig under pandemin. Vi har redan nämnt
otrygga anställningar. Ungefär hälften av svenska löntagare jobbar på schema och har sällan
möjlighet att jobba hemifrån. I tider då rekommendationerna varit hemarbete har
vårdpersonal, handelsanställda, hantverkare, busschaufförer m.fl. gått till jobbet och utsatts för
risken att smittas av viruset och med detta en utsatt arbetsmiljö.
I Sverige har vi under de senaste åren ganska stor erfarenhet av avregleringar. Det stora
bekymret är att när vi tar bort regler så styr marknaden pris och villkor, och hittills är de
positiva exemplen av avregleringar väldigt få eller kanske till och med obefintliga. Därför ska vi
fortsätta ha en reglerad arbetsmarknad med starka parter och deras oomtvistliga rätt att teckna
rikstäckande kollektivavtal.
Anställningstrygghet, LAS
Inom arbetarepartiet har vi alltid hållit anställningstryggheten högt och gör såklart än idag. De
senaste årens parlamentariska situation har inte alltid gjort det lätt, men inte desto mindre så
ligger våra idéer fast. Inte minst det Skånska partidistriktet har visat vår ståndpunkt genom
kraftigt motstånd mot utredningar om försämringar.
Under året 2020 så var det i det närmaste en politiks dragkamp kring LAS, där inte bara
politiska partier positionerade sig utan också arbetsmarknadens parter i form av LO, Svenskt
Näringsliv och TCO. Utkomsten av det blev ett förslag antaget av Svenskt Näringsliv och
TCO, som också delar av LO sagt sig vilja jobba vidare med. Socialdemokratins uppgift i det
läget måste vara att värna arbetarnas inflytande och tillsammans med parterna säkra
anställningstryggheten även för de som inte är en del av det förslaget.
Anställningstrygghet handlar om var och ens möjlighet till egen försörjning och utan oro för at
bli av med jobbet eller inkomsten över dagen.
Socialdemokratins syn på anställningstrygghet ska svara på varje individs möjlighet att planera
sina liv och ha utvecklande arbeten för att få en levande fritid. Men också för att kunna ha en
fritid både vid sidan av jobbet, men också efter arbetslivet som pensionär.
Då krävs det att vi har anställningar på heltid, att vi utvecklas i de roller vi har, att vi inte
riskerar bli utbytta om vi ställer krav på rättvisa löner eller bättre arbetsmiljö.
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Anställningsformer
Normen på arbetsmarknaden bör vara tillsvidare anställningar på heltid men ibland finns det
också ett behov att anställa för begränsad tid, vikariat är en sådan anställning. Då vikarierar en
person för någon som normalt innehar tjänsten men är ledig av någon anledning. Vikariatets
längd sammanfaller då med den tid som den ordinarie arbetstagaren är ledig. Dock är det
viktigt att möjligheten att använda tidsbegränsade anställningar begränsas till att gälla detta och
att anställningsformen ”Allmän visstid” tas bort.
Anställningar där någon del av lönen betalas med stöd av olika bidrag istället för av
arbetsgivaren
har mer än fördubblats de senaste tio åren. Bidrag kan vara en viktig del när människor som
står långt ifrån arbetsmarknaden ska få en anställning men tyvärr förekommer det mycket fusk
och ibland ren brottslighet. Många av företagen saknar dessutom kollektivavtal, arbetsgivaren
måste dock erbjuda avtalsliknande villkor, men det kontrolleras oftast inte. Det kan innebära
att den anställde får en lön långt under kollektivavtalet, det betalas inte in till pensioner och
försäkringar, vilket drabbar arbetstagaren hårt.
Att pensionsåldern är flexibel ser vi idag som självklar och positiv. Dock förutsätter det
självklart att det finns en fungerande sjukförsäkring för den som inte har arbetsförmåga fram
till sin pension, och framförallt att vi aktivt jobbar med arbetsmiljöfrågor för att fler ska nå dit.
Att skapa en parallell arbetsmarknad för pensionärer anser inte distriktsstyrelsen är rätt väg att
gå.
Arbetsmiljö
Antalet drogtester i arbetslivet ökar men Arbetsmiljöverket har inga regler för detta. För att
arbetsgivaren ska få utföra drogtester måste arbetsgivaren ha ett skäl, det vanligaste är
säkerheten på arbetsplatsen. Vidare måste man informera den fackliga organisationen om att
det ska utföras drogtester och det ska tas fram en plan för hur man ska agera om någon testas
positivt. Det finns ingen lag som reglerar drogtester, istället finns där en rad prejudikat i
Arbetsdomstolen. När det gäller rehabilitering av missbruk ska det på alla arbetsplatser finnas
regler för arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol och andra
berusningsmedel.
Ingen skall utsättas för diskriminering i arbetslivet. Lagstiftningen är tydlig men det
förekommer ändå diskriminering i arbetslivet. De fackliga organisationerna har en viktig roll
men i synnerhet måste tillsynsmyndigheternas ansvar stärkas. Resurser till arbetsmiljöverket är
helt avgörande för myndighetens möjlighet att följa upp och säkra att löntagare inte utsätts.
Arbetsgivarens ansvar för att varje arbetstagare känner till föreskrifter och den kunskap som
varje anställd måste ha om skyddsutrustning är given. Det förutsätter att man har tillräckliga
kunskaper i svenska språket och vi ser det som självklart att man kan kommunicera.
Arbetslivsinstitutet var ett svenskt nationellt forskningsinstitut och kunskapscentrum för
arbetslivsfrågor. Forskningen 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. Den lades ner 1 juli 2007 av regeringen Reinfeldt, avsikten var att
arbetslivsforskningen istället skulle ske vid högskolor och universitet. Dock öronmärktes inga
nya resurser för sådan forskning utan det blev en fråga för varje högskola. Detta beslut innebar
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att den samlade kompetensen splittrades och att Sverige inte längre är världsledande på denna
forskning.

Samtliga attsatser i motionerna
Motion nr 1 En vikarie behöver inte vara tillfällig
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.
Motion nr 2 Visstidsanställning och vikariat ska gälla i max 6 månader
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.
Motion nr 3 Reformera LAS!
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.
Motion nr 4 Ett inkluderande samhälle
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
Motion nr 5 Skärpta krav vid bidragsanställningar
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
Att
Fackförbundens yttrande ska vara avgörande för att arbetsgivare skall erhålla bidrag.
Motion nr 6 Språkval vid arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen
Att
AML tydliggör att svenska språket i tal och skrift skall vara huvudspråk i det daglliga
arbetsmiljöarbetet.
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.
Motion nr 7 Stopp för privatiseringen av arbetsförmedlingen
Att
Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för att januariavtalet ska omförhandlas
och stryka punkten om privatisering av arbetsförmedlingen
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Motion nr 8 Stoppa utredningen om arbetsrätten
Att
Skånes Socialdemokratiska partidistrikt ska verka för att lägga ner den nuvarande
utredningen om arbetsrätten.
Motion nr 9 Underlätta övergången mellan arbetsliv och pensionärstillvaro
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
Motion nr 10 Översyn och reglering av drogtester i arbetslivet
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 arbetsplatser
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
Motion nr 11 Fortsätt forska om arbetslivet!
Att
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.
Motion nr 12 Lönebildning för jämlikhet
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.
Motion nr A1 Inför en jämlik, likvärdig och rättvis ersättningsnivå för unga som deltar i
arbetsmarknadspolitiska program
Att
Socialdemokraterna verkar för att införa en likvärdig ersättningsnivå gällande
utvecklingsersättning 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.
Att
Lunds Arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till
Socialdemokraternas i Skånes partidistriktskongress 2021.
Att
partidistriktskongressen antar motionen som sin egen och översänder den till partiets
riksdagsgrupp.

8

Motion nr A2 Motion angående att öka tryggheten i anställning för Sveriges löntagare
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
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§19 Bostäder
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: 13-17, A3
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att bifalla motion nr 14
Att avslå motion nr 13, 15, 16, 17 och A3
Arbetarekommunen skickar in
Motion 13, 14, 17 och A3 som Egen
Motion 15, 16 som Enskild

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Bostaden är en social rättighet. Det står i grundlagen. För oss socialdemokrater måste därför
bostadspolitiken ses som det fjärde benet i välfärden. Bostadspolitiken lades om under 90-talet
från att tidigare ha varit av ett allmänt intresse till att bli en fråga för den enskilde individen.
Därmed har marknaden fått styra. Efter 30 år kan vi konstatera att marknaden har misslyckats.
Socialdemokratin har börjat ta små steg för att göra bostadspolitiken till en gemensam
angelägenhet igen. Distriktsstyrelsen menar att det behövs ännu mer. Staten och kommunerna
måste ta ett gemensamt krafttag för att råda bot på bristerna inom bostadssektorn.
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar tillgängligheten i lägenheter. Det pågår två stora översyner
kring PBL. En är i skrivandets stund avlämnade och en pågår fortfarande. Även en översyn av
bygglovshanteringen pågår. Brand- och tillgänglighetsfrågorna belyses i dessa utredningar.
Partidistriktets styrelse ser dels att frågorna är väldigt komplexa, dels att förslagen i motionerna
gällande PBL inte riktigt ligger i linje med hur distriktsstyrelsen vill se utvecklingen av PBL.
Utmaningarna med att ändra tillgänglighetskrav är att bostadsanpassningslagen gör att
kommunen kan bli skyldig att investera stora summor för att anpassa ett boende som inte är
tillgängligt. Vad gäller frågan om flexiblare brandregler är det enligt distriktsstyrelsen snarare en
fråga om räddningstjänstens organisering än ett flexiblare regelverk för byggnation som är
lösningen.
Bostadsrättsföreningar har under senare använts av kriminella för att begå bedrägerier och för
att tvätta pengar. Distriktsstyrelsen delar uppfattningarna om att detta är något som måste
motverkas och stävjas. Det är därför glädjande att regelverket löpande har skärpts. Men
distriktsstyrelsen ser också behovet av ytterligare skärpningar.
Det finns det undantag i den så kallade allbolagen vad gäller utdelning från bolagen.
Motionären vill stryka 5 § 1 punkten. Denna punkt behandlar utdelningar för bostadssociala
ändamål. Distriktsstyrelsen menar att ett strykande av 5 § 1 vore olyckligt. Visserligen finns det
säkert en del kommuner som tänjer på gränserna vad gäller bostadssociala mål men samtidigt
används pengarna också för åtgärder som kommer såväl hyresgästerna som kommuninvånarna
till del. Genom att t ex betala fältassistenter, trygghets- och arbetsmarknadsprojekt,
boendelösningar för ensamkommande och sommarjobb så skapas möjligheter som annars inte
blivit av. Gränsdragningen kan så klart diskuteras men att helt utesluta utdelningar vore enligt
styrelsens mening att gå för långt. Allmännyttan är ett bostadssocialt verktyg men det är inte
det enda.
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Distriktsstyrelsen menar därutöver att det är rimligt att ägaren, dvs skattekollektivet, har viss
rådighet över hur bolagets överskott används. Det är skattekollektivet, inte hyresgästerna, som
är ägare av bolaget. Därmed är det skattekollektivet som står för riskerna. Att då också ha
möjlighet att främja bostadssociala åtgärder som kommer även andra än hyresgästerna till del är
rimligt. Vad distriktsstyrelsen skulle kunna se som en möjlighet är att Boverkets tolkningar av 5
§ 1 skulle bli mindre tillåtande.
I Sverige sätts hyror i bostäder på tre olika sätt. Bruksvärdesförhandlade hyror,
presumtionshyror och egensatta hyror. Den dominerande modellen är bruksvärdesförhandlade
hyror vilket är en hyra satt i förhandlingar mellan parter på hyresmarknaden. Vid egensatta
hyror finns en möjlighet att få hyran prövad i hyresnämnden. Hyran bedöms då utifrån vad en
skälig hyra är vilket ställs i relation till bruksvärdet på orten. Detta bruksvärde baseras i sin tur
på andra hyror. Distriktsstyrelsen menar att en lagreglering av hyresnivåer vore en inskränkning
i och ett avsteg från bruksvärdesmodellen. Distriktsstyrelsens uppfattning är att
bruksvärdesmodellen ska värnas och utvecklas.

Samtliga attsatser i motionerna
Motion nr 13 Begränsa möjligheten att dela ut vinst från allmännyttan
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
Motion nr 14 En bostadsmarknad ska vara tillgänglig för alla
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
Motion nr 15 Flexiblare brandsäkerhetskrav för byggnader
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.
Motion nr 16 Mera genomarbetat regelverk för tillgänglighetskrav i bostäder
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.
Motion nr 17 Stärk skyddet för boende i bostadsrättsföreningar!
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
Att

det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne på sin årskongress 2020 antar motionen
som sin egen
det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne skickar motionen vidare till de skånska
ledamöterna i riksdagens S-grupp.

Motion nr A3 Någon form av hyresreglering i det äldre beståndet borde finnas då
lägenheter byggs om.
Att
det ska finnas en hyreslag som kan reglera så det även framöver kan finnas kvar
lägenheter med rimliga hyror i det äldre beståndet.
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§20 Förskola och utbildning
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: 18-34 samt A89-A97
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

bifalla motion nr 18, 20, 24, 29, 30, 32, 33, A89, samt
attsats 1, 3 och 4 i motion nr 19 samt
attsats 1, 3 och 4 i motion nr 21.

Att

besvara motion nr 22, 27, 28, A90
attsats 2 i motion nr 19 samt
attsats 2 i motion nr 21
attsats 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 i motion nr 34

Att

avslå motion nr 23, 25, 26, 31, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, samt
attsats 1 och 9 i motion nr 34

Arbetarekommunen skickar in
motion nr 18-20, 24, 26-34, A-89, A95- A97 som Egen, samt
motion nr 21-23, 25, A90-A94 som Enskild.

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Att inte hålla sig med ett eget skolbibliotek, utan som motionären beskriver nyttja folkbibliotek
eller bibliotek på kommunala skolor, är ett av de sätt på vilka fristående skolor sänker sina
kostnader för att kunna ta ut större vinster ur verksamheten. Det är ett rimligt krav att alla
offentligt finansierade skolor åläggs att ha ett eget bemannat bibliotek.
Partidistriktet har sedan 2014 ett beslut på att det fria skolvalet ska avskaffas. Det tidiga 90talets omfattande marknadisering av svensk skola har, som motionären påpekar, lett till
försämrad likvärdighet och ökad segregation mellan skolor.
Distriktsstyrelsen menar att det krävs ett omfattande opinionsbildningsarbete för att skapa
parlamentariskt stöd för reformer som återupprättar skolan som en mötesplats över
klassgränserna. Det är nämligen i riksdagen stödet för marknadsskolan har sina förespråkare –
inte i de breda folklagren. Därför anser distriktsstyrelsen att de exakta formerna för
påverkansarbetet bör hållas öppna då en kampanj kanske inte är den mest verkningsfulla
metoden.
Distriktsstyrelsen anser att skolvalet bör förändras så att socioekonomiska faktorer väger
betydligt tyngre än idag, då närhet styr fördelningen av platser på kommunala skolor och
fristående skolor ofta använder lottning som urvalsinstrument. Samtidigt menar
distriktsstyrelsen att det kan vara problematiskt att göra en socioekonomiskt jämlik fördelning
helt överordnat, i synnerhet i de yngre årskurserna då närheten till hemmet också måste få väga
tungt.
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Det tidiga 90-talets omfattande marknadisering av svensk skola har, som motionären påpekar,
lett till försämrad likvärdighet och ökad segregation mellan skolor. Friskolereformen drevs till
stor del igenom med föresatsen att underlätta för fler pedagogiska alternativ, småskaliga
kooperativ och andra ideella driftsformer. Nu kan vi konstatera att inget av detta blivit
verklighet. Istället har vi fått stora skolkoncerner, som genom lägre lärartäthet och andra
besparingar dränerar skolsystemet på våra gemensamma resurser.
Distriktsstyrelsen menar att dagens system med vinstdrivande skolor i aktiebolagsform måste
avskaffas. Samtidigt bör möjligheten att driva skolor som kooperativ eller i andra ideella
driftsformer finnas kvar.
Forskning visar att flerspråkighet är en stor fördel för hela språkkompetensen och barns
språkutveckling i stort, men även för inhämtning av kunskaper i andra ämnen. Rätten till
modersmålsundervisning är därför tydlig och omfattande. Elever i grundskolan ska erbjudas
undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om en eller båda
vårdnadshavarna har språket som modersmål, språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i
hemmet samt eleven har grundläggande kunskaper i språket. Elever som tillhör någon av de
nationella minoriteterna har en ännu starkare rätt till modersmålsundervisning. För dem finns
inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några
kunskaper i språket – däremot måste det finnas en lämplig lärare.
Distriktsstyrelsen menar att dagens krav för att ha rätt till undervisning i modersmål är rimliga
sett till skolhuvudmännens åtagande. Ett stort hinder för att få till undervisning i modersmål i
många mindre kommuner är redan idag bristen på ämneskunniga lärare. Ett annat är att det
helt enkelt inte finns tillräckligt många (minst 5) elever med rätt till undervisning i det aktuella
språket. Ingen av dessa begränsningar är något som en starkare rättighetslagstiftning råder bot
på.
Precis som motionären lyfter står fortfarande Sverige inför en stor utmaning när det gäller
ungdomsarbetslösheten, som är alldeles för hög. Det är en vinst både för samhället och
individen att människor är i arbete. Framförallt i tider då allt färre människor i arbetsför ålder
ska försörja allt fler barn och äldre precis som motionen argumenterar för.
Det finns också ett tydligt samband mellan att de som inte har körkort har svårare att komma
ut på arbetsmarknaden än ungdomar med körkort.
Distriktsstyrelsen ställer sig därför positiva till motionen och menar att detta skulle vara en
intressant fråga att utreda. Framförallt som ett tillvalsämne och i samarbete med etablerade och
seriösa körskolor.
Precis som motionären skriver är miljö- och klimatfrågan en av vår tids allra viktigaste frågor.
Vi lever just nu i en tid där ingen kan undvika att höra ordet klimathot. Den finns dagligen i
våra nyhetsprogram och debatter. Det diskuteras i politiken såväl nationellt som globalt.
I läroplanen för grundskolan anges att ”genom ett miljöperspektiv får de (eleverna) möjligheter
både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor”. Dessutom är det en del av
kursplanerna i många av skolans ämnen, till exempel geografi, biologi och samhällskunskap.
Distriktsstyrelsen menar att det är otroligt viktigt att elever idag får kunskaper om miljö, klimat
och människans påverkan på våra gemensamma livsbetingelser. Det går att göra både i enskilda
ämnen eller ämnesövergripande. Det måste dock vara upp till läraren att utforma
undervisningen så att eleverna får den kunskap de har rätt till.
Motionen lyfter viktiga aspekter kring frågan om teckenspråkets vara och dövas möjlighet till
delaktighet i samhället, arbetslivet och i samhällsaktiviteter. Vikten av att lära sig teckenspråk
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skulle såklart gynna betydligt fler grupper än bara döva såsom dyslektiker, människor med
språkstörning med mera precis som motionen påpekar och här kan distriktsstyrelsen konstatera
att det finns mer att önska kring förståelsen av vikten att fler lär sig teckenspråk. Och det skulle
vara önskvärt att till exempel ha ha teckenspråk som ett möjligt språkval eller som en del
elevens val.
Utöver problematiken att det idag saknas tillräckligt många pedagoger med teckenspråk som
undervisningsämne för att klara av motionens intention så ligger det största problemet i attsatserna som påpekar att undervisning i teckenspråk ska införas för alla barn och alla elever,
både i förskola och grundskola.
Ett sådant förslag innebär antingen en utökning av timplanen eller att något annat ämne
plockas bort för att ämnet ska rymmas i befintlig timplan. Redan idag är kampen kring
timplanen stor och att då arbeta för obligatorisk undervisning i teckenspråk för alla elever i alla
årskurser är inte möjligt.
Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot ett hållbart samhälle och en
rättvis framtid. Regeringen vill att Sverige ska vara ledande i att genomföra agendan. Det
innebär en successiv omställning av Sverige till en modern och hållbar välfärdsstat. I en
handlingsplan för åren 2018–2020 beskriver regeringen ett antal åtgärder för att underlätta
omställningen.
Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att
främja livslångt lärande för alla. Tillgången på kvalificerade lärare och kvaliteten i utbildningens
innehåll spelar en viktig roll. Dessa är några av förutsättningarna för att uppnå målen inom
flera områden i 2030-agendan. Människor behöver lära sig under hela livet och i vuxen ålder är
det särskilt kopplat till möjligheten att delta i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja
värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.
Det finns sju delmål som betonar vikten av allas rätt att lära sig läsa, skriva och räkna samt
pojkars och flickors lika rätt till utbildning och möjlighet att välja yrke. I ett delmål preciseras
vad en god utbildning för hållbar utveckling innebär. Målen i Skolverkets styrdokument
överensstämmer väl med dessa delmål, främst i de delar som berör skolformernas värdegrund
och uppdrag.
Svenska skolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs- och
ämnesplanerna. Miljö och hållbar utveckling är inte ett eget ämne i grundskole- och
gymnasieutbildningen, men tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de
historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av
kurs eller ämne.
Det finns inga direkta hänvisningar i styrdokumenten till Agenda 2030. Däremot finns det i
läroplanernas inledande avsnitt tydliga kopplingar till områden som demokrati, jämställdhet,
entreprenörskap och hållbar utveckling, vilka är centrala i Agenda 2030. När det gäller de
nationella miljömålen har Skolverket gjort en översyn så att det framgår hur de olika
miljömålen knyter an till olika moment i styrdokumenten. Det gör det lättare att i
undervisningen utgå från de nationella miljömål som prioriterats i den egna kommunen eller
regionen.

15

Sammantaget innebär detta att i princip alla verksamheter inom skolans värld arbetar med
frågor som på ett eller annat sätt relaterar till Agenda 2030. På Skolverkets lärportal finns
kompetensutveckling i hållbar utveckling för lärare i grundskola och gymnasieskola. Syftet är
att stimulera till didaktiska diskussioner om hur undervisningen om hållbar utveckling kan
organiseras i respektive verksamhet. På lärportalen finns också material för
kompetensutveckling till skolledare om att leda förändring. Det kan användas för att organisera
skolors arbete om hållbar utveckling. Distriktsstyrelsen anser därmed att skolan genom
Skolverket redan tillhandahåller stöd för skolorna att uppnå de uppsatta målen och att det
därmed räcker att påpeka det material som finns utan verka för att kommuner ska
tillhandahålla extra stöd.
Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola. Benämningen ”allmän” syftar
istället på tillgängligheten - alla barn har rätt till förskola. Redan idag är förskolan en del av
skolsystemet då den har en egen utformad läroplan, men precis som motionen lyfter finns det
idag en del barn, om än en väldigt liten andel, som inte utnyttjar förskolans verksamheter.
Regeringen beslutade därför 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som
syftar till att öka deltagandet i förskolan och föreslå hur förskolans arbete med barnens
språkutveckling i svenska kan stärkas.
Alla barn som är bosatta i Sverige ska erbjudas förskola, men eftersom förskolan är en frivillig
skolform deltar inte alla barn i verksamheten. I åldern 1–5 år är nästan 85 procent inskrivna i
förskolan. Siffror visar att de yngsta barnen är i mindre utsträckning inskrivna i förskolan.
Bland ettåringar är det många som ännu inte börjat förskolan. På hösten det år barnet fyller ett
år är knappt hälften av barnen inskrivna. Bland tvååringar är andelen 89 procent och bland tretill femåringar är 94 procent inskrivna i förskolan. Det finns inte heller någon skillnad mellan
flickor och pojkar, men det finns betydande skillnader i andelen inskrivna mellan inrikes och
utrikes födda barn. Utredaren ska därför analysera de huvudsakliga orsakerna till att vissa
grupper av barn i lägre grad deltar i förskolans verksamhet och föreslå åtgärder som kan öka
deltagandet i förskolan för flickor och pojkar i åldern 3–5 år, särskilt när det gäller nyanlända
barn, barn med annat modersmål än svenska och barn i socioekonomiskt utsatta grupper. I
uppdraget ingår även att undersöka hur nyanländas barn ska ha rätt till en obligatorisk
språkförskola från tre års ålder med minst 15 timmar i veckan. Undervisningen för dessa barn
ska rymmas inom den ordinarie förskoleverksamheten och ha ett särskilt fokus på barnens
andraspråksutveckling i svenska.
Distriktsstyrelsen håller med motionären om att alla barn behöver utveckla sitt språk under
förskoleåren för att vara väl rustade inför skolstarten. En förskola av god kvalitet har positiva
effekter för barn, och särskilt gynnsam är förskolan för socioekonomiskt utsatta barn. Att
dessa barn deltar i lägre utsträckning i förskolan är därför bekymmersamt och distriktsstyrelsen
är därför positiva till regeringens utredning och anser därför att den bör inväntas.
Distriktsstyrelsen delar i mångt och mycket motionärens analys av det fria skolvalets
segregerande och skadliga effekter. Olika former av skolval kan, beroende på systemets
konstruktion, på ett teoretiskt plan leda till en mer blandad elevsammansättning. Från de
empiriska studier som finns på området vet vi dock att skolval snarare förstärker
skolsegregationen – dels genom att det som motionären påpekar oftare är elever från
resursstarka hem som gör ett aktivt val, men även på grund av de parametrar som föräldrar
tenderar att väga in när man väljer.
Partidistriktet har därför sedan 2014 ett beslut på att det fria skolvalet ska avskaffas. Innan en
sådan reform blir politiskt möjlig att genomföra, är det socialdemokratins plikt att driva på för
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nödvändiga förändringar inom det nuvarande systemet som mildrar dess negativa effekter.
Detta är också en insikt som ligger till grund för utredningen Ökad likvärdighet genom
minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. (Dir. 2018:71) som regeringen
beslutat om och som ska redovisa sitt slutbetänkande i mars 2020.
Vid placering av elever vid kommunala skolor gäller idag närhetsprincipen, som förenklat
innebär att en elev alltid har rätt till en skolplats nära hemmet. Redan 2016 remissbehandlades
regeringens förslag om att ge kommuner möjligheten att undanta vissa elever från
närhetsprincipen genom en särskild kvot. Året därpå lämnade regeringen liknande förslag i
departementspromemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala
skolor (U2017/01031/S). Inget av dessa försök har samlat tillräckligt stöd i riksdagen.
Med detta sagt ställer sig distriktsstyrelsen positiv till motionens förslag om att fortsätta utreda
reformer som kan mildra det fria skolvalets negativa och segregerande effekter.
I regeringens proposition Skolstart vid sex års ålder (2018/18:9) anges att frågan om en
obligatorisk förskoleklass inom ramen för grundsärskolan är ”en större fråga som utredningen
inte har utrett”. Samtidigt förordade Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), precis som
motionären beskriver att Autism- och Aspergerförbundet gjorde i sitt remissvar, att regeringen
borde överväga en sådan lösning. Distriktsstyrelsen vill också uppmärksamma att regeringen
nyligen tillsatt en omfattande utredning om införandet av en tioårig grundskola, där direktiven
även inbegriper att utreda hur en tioårig grundsärskola kan utformas.
Motionären lyfter en aktuell och viktig fråga i svensk utbildning. Regeringen har
uppmärksammat frågan genom att ge Lars Stjernqvist i uppdrag att utreda hur utbildning inom
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov
(dir. 2018:17).
Distriktsstyrelsen menar samtidigt att frågan kompliceras av det faktum att svensk gymnasieoch vuxenutbildning idag till stor del utförs av enskilda huvudmän och privata
utbildningsanordnare. Dagens svårigheter med planering och dimensionering beror till stor del
på denna omfattande privatisering och marknadisering av utbildningen. Starkare statlig styrning
på kommunernas bekostnad rår inte på denna problematik.
I Skåne och västra Blekinge finns redan idag ett relativt omfattande samarbete på inom
gymnasieskolan. Genom samarbetet kan elever i Skåne, Sölvesborg, Karlshamn, Olofström
och Ronneby söka fritt till gymnasieskolan i hela samverkansområdet – sammantaget 37
kommuner. I den statliga utredningen En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla
unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) föreslogs att staten ska ge
stöd för regional samverkan kring utbildningsutbud genom att synliggöra modeller för sådan
samverkan. Distriktsstyrelsen anser att det förslaget, om det inkluderar även enskilda
huvudmän, är en bättre lösning på problemen motionären lyfter.
I en tid då demokratin hotas och förtroendet för partipolitiken sjunker är det extra viktigt att
landets universitet och högskolor följer och tillämpar de demokratiska principerna och ger
politiska föreningar tillträde.
Precis som motionen delar distriktsstyrelsen tanken på att högskolor, universitet och
studentkårer måste bli bättre på att ta sitt demokratiska ansvar och låta politiska föreningar
vara en naturlig del i det demokratiska samtalet.
Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens mening att samhällsorientering är ett viktigt verktyg
och forum för att öka kunskaperna om det svenska samhället, tydliggöra rättigheter och
skyldigheter och ge möjligheter till diskussion och reflektion kring värdeladdade frågor, normer
och värderingar.
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Som nämns i motion gav regeringen Länsstyrelsen i Jönköpings län i uppdrag att göra en
översyn av samhällsorienteringen för nyanlända. Uppdraget, som redovisades den 30 maj 2018,
visar att normer, värderingar och värdeladdade frågor redan idag ges utrymme inom ramen för
den samhällsorientering som bedrivs, men att arbetet med dessa frågor behöver belysas mer i
undervisningsmaterial, metodstöd och stödmaterial.
Mot bakgrund av detta har schablonersättningen till kommunerna höjts för att nyanlända ska
erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar istället för nuvarande minst 60
timmar. Länsstyrelserna har också fått utökade resurser för att utveckla utbildningsmaterial och
metodstöd i samhällsorienteringen. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska utveckla delar av
det utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen bland annat genom att mer
fokus läggs på jämställdhet och mänskliga rättigheter samt ta fram ett metodstöd.
Distriktsstyrelsen håller med motionären om att det är angeläget att säkra likvärdigheten i
samhällsorienteringen och instämmer i behovet av en fördjupad utredning av organiseringen av
samhällsorienteringen.
Motionärerna lyfter en oerhört viktig och aktuell fråga. Psykisk ohälsa bland barn och unga är
ett av Sveriges största och mest komplexa folkhälsoproblem, som kräver omfattande åtgärder
på flera områden. Skolan är naturligtvis en central arena för dessa åtgärder.
Enligt Skolverkets utvärdering uttrycker elever ofta att betygssystemet bidrar till ökad stress,
eftersom betyg sätts efter den sämsta prestationen och de därmed inte har råd med en ”dålig
dag”. På så vis leder systemet till att elever straffas för sina brister snarare än premieras för
förtjänster. Vad gäller förslaget om att det i grundskolans praktiska och estetiska ämnen endast
ska ges betyg i två steg (godkänt resp. icke godkänt), menar emellertid distriktsstyrelsen att en
sådan förändring i första hand skulle leda till en olycklig skiktning, där dessa ämnen skulle
komma att förlora i status och vikt relativt de mer teoretiskt inriktade. I sammanhanget vill
distriktsstyrelsen också påpeka att regeringen tillsatt en omfattande utredning om
betygssystemet som lämnade sitt slutbetänkande den 29 maj 2020.
Skolans elevhälsa och dess samspel med övrig skolpersonal är helt central för att få bukt med
barns och ungas ohälsa. Elevhälsan behöver också ha ett tätt samarbete med aktörer utanför
skolan såsom BUP och ungdomsmottagningar. Distriktsstyrelsen håller med motionärerna om
att resurserna till elevhälsan, BUP, UMO och andra relevanta aktörer behöver öka.
Socialdemokraterna i Skåne driver sedan länge att det måste ske en ordentlig nivåhöjning av
statsbidragen till välfärden i våra kommuner och regioner. Det gäller i högsta grad också
kunskapen om psykisk ohälsa – både bland skolpersonal och i samhället i stort. Samtidigt bör
frågor om elevhälsans organisering och arbetsmetoder fortsätta att vara en fråga för rektor att
besluta om, då behov och förutsättningar kan skilja sig åt skolor emellan.
Som motionären lyfter i sin motion lever vi idag i ett dygnet runt samhälle, vilket kräver att
människor inom många olika yrken behöver kunna arbeta dygnets alla timmar. Ofta är detta
extra påtagligt, precis som det framgår i motionen, inom LO-yrken. För att möjliggöra ett
fungerande familjeliv för alla behöver det finnas tillgång till förskola även utanför kontorstid.
Man ska inte behöva jobba deltid eller välja bort ett yrke helt och hållet för att det saknas
barnsomsorg. Distriktsstyrelsen ställer sig därför positiva till motionen.
Under förra året ändrades praxis hos SCB och en dom i domstol ledde till att skolresultat och
uppgifter om elever numera bedöms som affärshemligheter.
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Det nya rättsläget innebär att systemet för informationsförsörjning inom skolväsendet inte
fungerar som tidigare eftersom uppgifter om fristående skolors verksamhet inte kan
offentliggöras på skolenhetsnivå och därmed inte heller kan användas för andra ändamål än
statistik. De uppgifter som inte längre går att publicera är absolut nödvändiga för att styrningen
av skolan ska fungera, bland annat för att Skolverket och kommunerna ska kunna fördela
resurser efter behov. Men även för att elever och föräldrar ska kunna ta del av information om
enskilda skolor. Regeringen har därför agerat skyndsamt och en tillfällig lagstiftning är redan
ute på remiss och förslag till ändrad lagstiftning är på gång. Ändringarna i offentlighets- och
sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 2023, då en
långsiktig lösning beräknas vara på plats.
Den tillfälliga ändringen ska säkerställa tillgång till skolinformation och därmed säkra att
styrningen av skolan fortsatt kan fungera. Samt att elever och föräldrar kan få del av den
information som de behöver för sina skolval och dylikt.
Distriktsstyrelsen anser inte att ytterligare åtgärder är nödvändiga för tillfället. Regeringen har
tagit problemet på största allvar och agerat.
Motionärerna problematiserar kring konspirationsteorier i sin motion. Som en lösning på
problemet med konspirationsteorier lyfter motionärerna fram behov av utbildning som riktar
sig specifikt mot konspirationsteorier. Det finns en märklig paradox i att om man tar upp och
varnar för konspirationsteorier så leder det ofta till att man sprider dem till andra. Det handlar
om lättfattliga förklaringar som människor hellre tar till sig än komplicerade men mer
realistiska förklaringar. Därför bör fokus för att motverka konspirationsteorier istället vara att
stärka eleverna i att vara källkritiska.
Redan i dag är källkritik ett moment som genomsyrar alla ämnen och alla årskurser i den
svenska skolan. Att kunna förhålla sig källkritisk till det som förs fram är i vårt samhälle ett
viktigt verktyg för att kunna motverka, inte bara konspirationsteorier, utan även påverkan från
propaganda. En god förståelse i hur vårt samhälle fungerar och styrs är också en viktig del i att
motverka konspirationsteorier. Distriktsstyrelsen anser inte att målet med att motverka
konspirationsteorier nås med de förslag som framkommer i motionen.
Precis som motinären skriver har vår feminisktiska regering möjliggjort att jämställdhet i skolan
fått en högre prioritering. Vilket är mycket glädjande och abolut nödvänding för att nå
jämställdhet i samhället. Skolan har redan idag uppdrag enligt skollagen och läroplaner att
förmedla kunskaper om jämställdhet, och den ska ge elever lika möjligheter oavsett
könstillhörighet. Skolan har ett ansvar att alla elever oavsett kön ska ha samma möjligheter och
villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Regeringen har också
nyligen fattat beslut om läroplansändringar som stärker jämställdhetsuppdraget på gymnasial
nivå. Ändringarna som träder i kraft höstterminen 2022 ska bland annat motverka begränsande
könsmönster och aktivt främja jämställdhet. Men hur skolor utformar sitt arbete ligger på
huvudman och rektor att besluta. Huvudman för skolan är antingen kommunen eller för
friskolor, dess styrelse. Riksdag och regering bestämmer kunskapsmålen, alltså vad eleverna ska
lära sig i skolan men på vilket sätt utbildningen ska utformas bestäms av huvudmannen och
rektorn.
Motionären lyfter en viktig fråga, unga människors ohälsa och främst bristen på fysisk aktivitet.
Fysisk aktivitet är viktigt både för den psykiska och fysiska hälsan. Särskilt under uppväxtåren
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när vi bygger vårt skelett, våra muskler och utvecklar motorik och rörelseförmåga. Hela
samhället behöver arbeta för att öka den fysiska aktiviteten bland skolbarn
För att öka den fysiska aktiviteten hos gymnasieelever föreslår motionären att man ska utöka
gymnastiken och göra den obligatoriskt och med närvaroplikt. Skolan har i uppdrag att främja
alla elevers utveckling, lärande och hälsa, och har därmed en viktig roll i det hälsofrämjande
och förebyggande arbete. Att utöka möjligheten till mer gymnastiks på gymnasiet kan vara en
del av lösningen men det kräver att nuvarande system görs om och det kan bara ske nationellt.
Programutformningen som den ser ut i dag måste i så fall förändras.
I dagsläget finns möjlighet till följande kurser i ämnet,
•
•
•
•

Idrott och hälsa 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller
motsvarande.
Idrott och hälsa 2, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1.
Idrott och hälsa 1 – specialisering, 100 poäng.
Idrott och hälsa 2 – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen idrott och hälsa 1
– specialisering.

För att få en gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program måste eleven ha minst
2250 godkända gymnasiepoäng, från en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng. Eleven
har ett stort ansvar i valet av kurser och måste ta hänsyn till de obligatoriska ämnena. Eleverna
väljer kurser utifrån framtida planer på vidareutbildning. Det innebär med största sannolikhet
att eleven väljer bort idrott och hälsa till förmån för andra ämnen som eleven måste läsa för att
kunna slutföra sin utbildningsplan.
Det finns även praktiska svårigheter för att utöka gymnastiken. Det kommer att krävas mer
behörig personal och utökning av gymnastiksalar för att tillgodose den ökade
undervisningstiden.
Distriktsstyrelsen menar att frågan kring att förbättra gymnasieelvers hälsa är komplicerad och
inte löses genom att utöka gymnastik i gymnasieskolan och göra det obligatoriskt och med
närvaroplikt. Möjligen kan man från nationellt håll titta på att erbjuda mer gymnastik men då
att-satsen även innehåller att göra den obligatorisk med närvaroplikt anser distriktsstyrelsen
den ej möjlig att genomföra.
Både förskolan och skolan är viktig för att barn ska kunna få en bra start i livet och lägga
grunden för att gå starkt in i vuxenlivet. Här ska de stärkas och få möjligheter i livet och skapa
sina liv utan att begränsas. Redan i dag är förskolan och skolan behovsstyrd. De förskolor och
skolor som är i behov av mer resurser ska få detta för att klara av sitt uppdrag. Regeringen har
också skjutit till mer resurser till där det behövs mer stöd och hjälp för att utjämna och ge
bättre möjligheter för barnen att lyckas med sin skolgång.
Björn Åstrand har gjort en utredning där det finns olika förslag som förbättrar skolan.
Samtidigt är en utredning en utredning. Den ligger till grund för vidare behandling och process
där politiska förslag och inriktning kommer in. Synpunkter inhämtas och analyseras. Ur detta
tas sedan fram ett politiskt förslag för beslut i riksdagen. Det förslaget kan se annorlunda ut än
vad en utredning kommer fram till.
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Ur Socialdemokraterna i Skånes perspektiv ska vinsterna bort ifrån välfärden. Det är något
som vi inte vill se då vinstuttagen urholkar skolornas förmåga att ge alla elever möjlighet till en
bra utbildning. En linje som har drivits på partikongresser. Det är också upp till varje
arbetarekommun att driva den skolpolitik som anses vara bäst ur ett socialdemokratiskt
perspektiv. Hur olika bostadsområden skapas är upp till varje kommun och det finns oftast en
vilja att planera för områden med blandad bebyggelse och upplåtelseformer.
När personer anställs inom offentlig statliga förvaltningen får nyanställda genomgå
internutbildningar för att kunna arbeta i sitt nya uppdrag. En viktig del i utbildningen är att
förstå rollen som statsanställd och vad det betyder. Utbildning sker också i värdegrunder och
värdegrundsarbetet. Allt för att rusta den som är statsanställd att kunna klara av sitt uppdrag på
bästa sätt. Kompetensutbildning erbjuds också. Utbildning erbjuds också på regionala och
kommunala nivåer utifrån de roller som finns där. Det är viktigt att veta om vilken rollen är
samt vilken värdegrund som hela tiden ligger som grund för arbetet. Den som ska utöva
myndighet har ansvar för att göra det från arbetsgivaren. Arbetsgivaren är den som bestämmer
om en medarbetare klarar av sitt uppdrag.
Under den tid som länder har varit demokratiska utmanas hela tiden demokratin av krafter
som vill minska på den eller ta bort den helt. Krafter finns också som utnyttjar saker som sker i
sin samtid och där de grundläggande värden som demokratin består av riskerar att urholkas på
olika sätt.
Under en längre tid har vi sett, och ser i dag, hur krafter på framför allt högersidan för fram
saker och ting som är rena felaktigheter, tagna ur sitt sammanhang, binder ihop saker till en ny
verklighet med mera. Många människor ser igenom det som sprids ifrån exempelvis
högersidan. De reagerar också på när exempelvis politiker ljuger och överdriver, pratar illa om
andra. Det är bra att hålla rätt nivå och att vi jobbar för att samhällsklimatet ska ändras. Vi
behöver prata med varandra och inte om varandra i negativa ordalag. Mycket ligger också på
oss som individer att ta debatten, att visa för andra vikten av källkritik och vilka grundläggande
värden som finns. En stark arbetarrörelsen kan visa vägen. Samtidigt kan många i vårt land
vikten av att granska saker kritiskt och vad som är grunderna i en demokrati. Folkbildning är
viktig och skulle kunna fylla en roll i att hjälpa till med att sprida vikten av källkritik och
demokrati. Vi har exempelvis själva möjlighet att lyfta det till ABF om önskan att se utbildning
i detta och att det erbjuds till allmänheten.
Källkritik och kritisk analys är en grundläggande del av skolans utbildning och har varit det
under många år. En utbildning för landets vuxna i grundläggande källkritik och demokrati i vid
mening kan vara svår att genomföra. För att en utbildning ska nå ut och ha rätt kvalitet handlar
det om att veta vad syftet är och vad ska innehållet vara. Människor ska gå den och de som
kanske bäst behöver det kommer inte att bry sig om att gå. Därmed faller en del av syftet. En
utbildning kommer inte åt grundproblemet.
Motionären lyfter ett viktigt ämne. Antisemitism måste motverkas, vi behöver alla ta ansvar för
det och hjälpas åt. Distriktsstyrelsen delar uppfattningen att det är viktigt att möjliggöra för
skolor med flera att kunna bjuda till sig personer inom området som kan föreläsa och/eller att
de kan besöka förintelseläger.
I dag finns det möjlighet att söka medel för förintelseresor hos Svenska kommittén mot
antisemitism (SKMA). Det pågår också långt gånga planer på att inrätta ett förintelsemuseum
som kommer att ha till uppgift att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. En
utgångspunkt är att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige ska stå i centrum
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för verksamheten. Dessutom finns redan idag Forum för levande historia. Deras uppdrag är att
vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga
rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera
om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. De strävar efter att
stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. För att nå hela Sverige
samarbetar de med flera lokala, regionala och nationella aktörer. Myndigheten är också aktiv på
den internationella arenan.
Sammantaget anser distriktsstyrelsen att det finns möjlighet för skolor med flera att ta del av de
vittnesmål och annat som finns från förintelsen. Fokus bör istället för att inrätta en ny fond
vara att synliggöra det som redan erbjuds på olika håll.

Samtliga attsatser i motionerna
Motion 18 Alla elevers rätt till ett skolbibliotek
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
Motion 19 Avskaffa det fria skolvalet
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.
Att
Det socialdemokratiska partidistriktet skickar motionen till den skånska
riksdagsgruppen.
Att
socialdemokraterna i Skåne distrikt kongress bifaller motionen i sin helhet.
Motion 20 Avskaffa det fria skolvalet
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.
Motion 21 Skolvalet
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
Motion 22 Förbud mot fristående skolor
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.
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Att

de Skånska riksdagsledamöterna driver frågan i riksdagsgruppen.

Motion 23 Elever med tvåspråkig bakgrund bör ha minoritetsrättigheter
Att
elever med tvåspråkig bakgrunds chans att bli tvåspråkiga höjs.
Att
elever med tvåspråkig bakgrunds rättigheter till modersmålsundervisning jämställs med
minoritetsspråkiga elevers.
Att
motionen ska tas som egen av MAK och skickas till partidistriktskongressen.
Motion 24 Erbjuda körkort som en gymnasiekurs
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.
Motion 25 Inför miljö och klimatlära i skolan
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
Motion 26 Inför obligatoriskt teckenspråk för alla barn i förskolan och grundskolan
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.
Motion 27 Lärande och utbildning för hållbar utveckling kopplat till Agenda 2030
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.
Motion 28 Motion om obligatorisk förskola
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.
Motion 29 Nudging för att minska skolsegregationen
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
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Motion 30 Obligatorisk förskoleklass för grundsärskolan
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
Motion 31 Styrning av gymnasie- och vuxenutbildningen
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.
Motion 32 Tillträde till högskolan
Att
stärka studentföreningars tillträde till högskolor och universitet samt
Att
via förordningar och lagstiftning förtydliga högskolor och universitets demokratiska
ansvar
Motion 33 Samhällsorientering för nyanlända
Att
En fördjupad utredning av organiseringen av samhällsorientering snarast sker.
Att
Malmö arbetarekommun tar denna motion som egen och skickar den till partidistriktets
kongress.
Motion 34 Psykisk hälsa hos unga
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
Motion A 89 Lagstadga rätten till barnomsorg dygnets alla timmar
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.
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Att
Att

Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till
Skånes Socialdemokratiska distriktskongress.
Skånes Socialdemokratiska partidistrikt också verkar för att Lagstadga rätten till
barnomsorg dygnets alla timmar.

Motion A 90 Insyn i skolornas verksamhet
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
Motion A 91 Motverka konspirationsteorier – upplysning och lagstiftning
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.
Motion A 92 Jämställdhet i skolan
Att
alla skolor ska ha en jämställdhetsansvarig och en jämställdhetsplan.
Att
Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
distriktskongressen
Att
distriktskongressen 2021 bifaller motionen
Motion A 93 Elever på gymnasiet behöver mer idrott och hälsa
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.
Motion A 94 Samhällets viktigaste redskap att bryta utanförskap, segregation och
kriminalitet är en väl fungerande skola
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.
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Att

Att
Att
Att
Att

det fria skolvalet i sin nuvarande form avskaffas. Det ersätts med ett skolval som tillåter
icke-vinstudelande 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
socialdemokraterna i Lund antar motionen som sin egen
den socialdemokratiska distriktskongressen antar motionen som sin egen
motionen översänds till de socialdemokaratiska ledamöterna av riksdagens
Utbildningsutskott för kännedom
motionen översänds till utbildningsminister Anna Ekström för kännedom

A 95 Motion om utbildning för offentliga tjänstepersoner
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.
A 96 Motion om utbildning i demokrati
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.
Att
Skånes socialdemokratiska partidistrikt översänder motionen till den skånska
socialdemokratiska riksdagsgruppen.
A 97 Fond för att lyfta kunskapen om förintelsen och motverka hat
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
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§21 Sjukvård
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion: 35-49 samt A43-A59
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

bifalla motion nr 35:1, 35:3, 35:4, 36:1, 38, 39, 41, 42:1, 43, 44, 45, A43, A44, A45,
A46, A48, A49, A50, A52, A53, A55, A56.

Att

besvara motions nr 35:2, 37, 40, 42:2, 47, 49, A47, A51, A54:1, A54:2, A54:4, A57,
A58, A59.

Att

avslå motion nr 36:2, 36:3, 46, 48, A54:3.

Arbetarekommunen skickar in
motion 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, A43, A45, A46, A47, A48, A49, A50,
A51, A52, A53, A55, A56, A58, A59 som Egen
motion 46, 48, A44, A54, A57 som Enskild.

Distriktsstyrelsens utlåtande:
En väl utbyggd och jämlik hälso- och sjukvård där resurserna fördelas efter behov är det
grundläggande målet för den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken. Det är en nödvändighet
för att alla ska ha förutsättningar för att leva fria och hälsosamma liv. Sverige, och Skåne, har i
många avseenden en sjukvård i yttersta världsklass, men det finns också allvarliga brister,
framför allt när det gäller tillgängligheten och principen om att vård ska ges efter behov.
Sålunda finns det också behov av mer offensiv socialdemokratisk sjukvårdspolitik.
Coronakrisen och beredskapen för framtida pandemier
Året som gått har präglats av coronapandemin och ingenstans har den satt så tydliga avtryck
som i hälso- och sjukvården. Pandemin har visat på behovet av en stark och väl utbyggd
offentlig sjukvård, som måste ha en viss överkapacitet även i normalläge för att stå väl rustad
att hantera kriser. Denna slutsats är naturligtvis helt i linje med vad vi socialdemokrater drivit
länge, men det innebär inte att vi ska avstå från att utforska vilka andra lärdomar som
coronakrisen kan ge oss. Det är för tidigt att utvärdera hur olika länders strategier påverkat
smittspridning, dödlighet och belastning på sjukvården, men när tiden är mogen bör en sådan
utvärdering genomföras. Det vore också en god idé att studera hur våra prognoser och
metoder för tidig upptäckt av framtida pandemier kan förbättras, även om vi troligtvis
huvudsakligen kommer att vara beroende av samarbeten med större internationella aktörer
som WHO, ECDC och CDC. För att rusta Sverige bättre mot framtida pandemier och andra
kriser är det också tydligt att vi behöver återupprätta beredskapslager för till exempel
läkemedel, skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel. Ansvaret kommer rimligen behöva
delas mellan staten och regionerna och exakt hur det ska fördelas är en fråga som kommer att
behöva utredas närmare.
Organisering och styrning
Socialdemokraterna i Skåne har länge stått för linjen att sjukvård som huvudregel ska ägas,
finansieras och drivas i offentlig regi. Vi är kritiska till de senaste decenniernas privatiseringar
och införande av marknadsinspirerade kundvalsmodeller, ledningsfilosofier och ekonomiska
styrsystem, som har minskat den demokratiska styrningen, kringskurit professionernas
inflytande och underminerat principen om att vård ska ges efter behov. Privatiseringar splittrar
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också upp vården, gör det svårare att hålla ihop vårdkedjor och gör verksamheten stelbent och
svår att anpassa efter skiftande behov. Det har inte minst blivit tydligt under coronakrisen, då
det var svårt att mobilisera de resurser som privata vårdgivare förfogade över, samtidigt som
den sammanhållna offentliga vården, trots brist på resurser och personal, snabbt och effektivt
ställde om för att möta pandemin med kraft.
Skåneprogrammet slår därför fast att sjukvård som huvudregel ska ägas, finansieras och drivas i
offentlig regi. Socialdemokraterna i Region Skåne driver också redan aktivt frågor om att återta
lämpliga privatiserade verksamheter i egen regi. Aktuella exempel är Ambulansdistrikt 2 och
Simrishamns sjukhus. Det ska dock understrykas att vad gäller vårdcentralerna, har
Socialdemokraterna sedan länge accepterat att dessa styrs inom ramen för Hälsovalet, det vill
säga att privata aktörer som lever upp till de uppställda villkoren kan driva vårdcentraler.
Frågan om att stoppa vinstuttag ur offentligt finansierad välfärd är också viktig för att
säkerställa en god hushållning med gemensamma medel och en jämlik vård som ges efter
behov. Det är inte en fråga som kan hanteras regionalt, utan kräver beslut på statlig nivå, men
distriktsstyrelsen menar att Socialdemokraterna i Skåne bör fortsätta driva på för att en sådan
reglering ska kunna komma till stånd.
Det är dock inte bara driften av hälso- och sjukvården som i allt större utsträckning
privatiseras, utan även finansieringen av den, genom ett alltmer utbredd tecknande av privata
sjukförsäkringar. Dessa försäkringar ger de som har råd att betala för dem möjlighet att köpa
sig förbi vårdköerna via privata vårdgivare. Det strider med den grundläggande principen om
att vård ska ges efter behov och inte efter plånbok, sätter den offentligfinansierade sjukvården
under ännu större press genom att ta personalresurser i anspråk som annars hade kunnat
användas där och riskerar på sikt att underminera hela den svenska välfärdsmodellen.
De brister som finns inom svensk hälso- och sjukvård, och som inte minst blivit tydliga under
coronakrisen, har också lett till en allt mer livlig diskussion om huvudmannaskapet.
Distriktsstyrelsen menar att det inte finns något som tyder på att ett ändrat huvudmannaskap
skulle bidra till att lösa några av de problem som vi ser inom hälso- och sjukvården. För att
bygga ut den offentliga vården och öppna fler vårdplatser behövs fler anställda med rätt
kompetens – något som gör att det behöver rekryteras fler. Förutom en ökad rekrytering
behöver också arbetsmiljön förbättras – så att de som arbetar inom vården vill och kan stanna
på det arbete de har. Det problemet och den utmaningen är inte avhängig om det är en
regional eller statlig huvudman. Däremot påverkas givetvis innehållet och inriktningen på den
förda politiken på personalområdet av vem som styr. En borgerligt styrd region får en
borgerlig politik. Precis som en borgerligt styrd stat får det.
Styrelsen menar att det handlar om att tillräckligt mycket resurser måste tillföras till sjukvården
och annan välfärd. Att problemet ligger i en underfinansiering av välfärden och en
marknadisering som tränger undan resurser, snarare än i vilken huvudman som står för
verksamheten. Det finns en övertro på att skola eller sjukvård skulle bli bättre bara för att den
förstatligades. Staten sköter flera uppgifter bra men det finns även områden där mycket kan
förbättras, precis som på kommunal och regional nivå. Högre utbildning är till exempel redan
ett statligt ansvar. Det innebär att staten bär en betydande del av ansvaret för ett av de största
problemen inom svensk sjukvård idag, nämligen bristen på personal med rätt kompetens. Det
tyder på att ett förstatligande inte heller är lösningen på andra problem inom sjukvården, utan
att det är den förda politiken som är avgörande. Den lokala kännedomen och direkta
förankringen och närheten till medborgaren riskerar också att bli lidande av en ökad
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centralisering, vilket ett förstatligande torde innebära. Vi värnar om det lokala självstyret och
tycker att det är en viktigt för vår demokrati.
Det staten kan göra för att upprätthålla likvärdig och jämlik vård är delas att ta fram riktlinjer
och föreskrifter via exempelvis Socialstyrelsen men också att genom ökade statsbidrag ge bättre
förutsättningar för kommuner och landsting att leva ge den service medborgarna är i behov av.
Även privata sjukförsäkringar och privat vårds vara eller icke vara är en fråga som kan
förändras på statlig nivå. Man kan sälla sig frågan varför en sådan reglering inte presenteras.
Genom förordningar, föreskrifter och riktlinjer finns redan ett väl utvecklat styrinstrument från
statligt håll.
Tandvård
Rätten till en jämlik tandhälsa är en fråga som med rätta engagerar många, vilket också satt sitt
avtryck i det stora antal motioner som föreslår att tandvården borde ingå i den allmänna
sjukförsäkringen/vårdens högkostnadsskydd. Distriktsstyrelsen delar motionärernas
uppfattning och Socialdemokraterna i Skåne har under flera år också varit drivande för att det
ska bli så. Och inte utan framgång: Partikongressen 2017 beslutade att steg ska tas under
mandatperioden 2018-22 för en mer jämlik tandvård där tandhälsan inte är en klassfråga.
Socialdemokraterna i Skåne fortsätter driva på för att göra detta mål till verklighet. I Region
Skåne har Socialdemokraterna också protesterat mot de orimliga prishöjningar inom
Folktandvården som det borgerliga styret drivit igenom, samt vid ett flertal tillfällen lagt
konstruktiva förslag om att sänka tandvårdstaxorna.
För tandvård finns också ett högkostnadsskydd som dock inte är lika generöst som den övriga
sjukvårdens. Distriktsstyrelsen anser att tänderna är en del av kroppen och borde ingå i den
allmänna sjukförsäkringen/vårdens högkostnadsskydd. En möjlighet är att genomföra en sådan
reform stegvis och det finns flera olika sätt som det skulle kunna göras på. Till exempel
presenterades nyligen en utredning som innehåller förslag som skulle innebära steg i rätt
riktning. Distriktsstyrelsen anser dock att distriktskongressen bör undvika att låsa sig vid något
särskilt sätt att genomföra reformen. Målet är tydligt: En jämlik tandvård på samma villkor som
övrig sjukvård. Socialdemokraterna i Skåne ska fortsätta vara drivande för att alla möjliga steg
på vägen mot det målet ska tas.
Primärvården
Primärvården är den del av hälso- och sjukvården som har bäst förutsättningar att arbeta med
patienterna långsiktigt och förebyggande. Därför ska den som regel vara patientens första
kontakt med sjukvården, och ha en ledande roll i samverkan med specialistvården på och
utanför sjukhusen, samt den kommunala vården och omsorgen. Ett långsikt hållbart
sjukvårdssystem kommer att kräva att mer vård utförs på primärvårdsnivå, där vårdcentralerna
i synnerhet tar ett större ansvar för kroniskt sjuka.
Så mycket som 80 procent av hälso- och sjukvårdens resurser går redan idag till att ta hand om
kroniskt sjuka. Det är en patientgrupp som växer i takt med att befolkningen blir allt äldre och
den medicinska utvecklingen gör det möjligt att leva med allt fler sjukdomar som tidigare varit
dödliga. Den fortsätta utbyggnaden av mobil vård spelar en nyckelroll i att möjliggöra ett gott
och kostnadseffektivt omhändertagande av denna patientgrupp. Hälso- och sjukvårdsavtalet
mellan Region Skåne och Skånes kommuner lägger här grunden för en bättre och mer
sammanhållen hemsjukvård där patientens behov står i centrum. Utbyggnaden av den mobila
vården går dock olika fort och fungerar olika bra i olika delar av Skåne, vilket är ett betydande
jämlikhetsproblem. Det blir alltmer tydligt att det vårdvalssystem som primärvården är
uppbyggd kring är illa lämpat för att organisera denna typ av vård och se till att resurserna
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hamnar där de bäst behövs. Alternativet att lägga den mobila hemsjukvården i en egen
organisation bör därför utredas.
Primärvården har också en viktig roll att spela i arbetet för en mer jämlik hälsa, inte minst
eftersom socioekonomiskt svagare grupper i större utsträckning söker sig till primärvården än
höginkomsttagare och högutbildade, som istället är överrepresenterade i den specialiserade
sjukvården. Det är också primärvården som har bäst förutsättningar att arbeta förebyggande
och hälsofrämjande. I Region Skåne pågår redan ett ambitiöst arbete för att stärka den
förebyggande hälsovården, inte minst genom riktade hälsosamtal på vårdcentralerna som nu är
på väg att införas, och Socialdemokraterna är pådrivande för att lyfta jämlikhetsaspekterna i
detta arbete. Distriktsstyrelsen menar också att dessa aspekter bör skrivas fram tydligare i nästa
version av Skåneprogrammet.
Hur ersättningssystemen för primärvården ska utformas på bästa sätt är en komplicerad och
viktig fråga. Region Skåne har nyligen genomfört en omfattande översyn som resulterat i en ny
ersättningsmodell. Socialdemokraternas ingångsvärden i den processen har varit att systemet i
största möjliga utsträckning ska främja jämlik vård som ges efter behov. Resultatet är en
påtaglig förbättring jämfört med tidigare modell, även om vi fortfarande ser svagheter som vi
fortsätter att arbeta för att åtgärda.
När det gäller så kallade nätläkare så innebär det nya systemet en uppstramning av
ersättningarna, men det kommer att krävas fler åtgärder för att komma till rätta med de
problem som den digitala vårdmarknaden fört med sig. Digitaliseringen av vården rymmer
stora möjligheter, men också utmaningar som måste hanteras. Den digitala och fysiska vården
får därför inte tillåtas att glida isär i två separata spår, utan måste byggas ihop och utvecklas
tillsammans. De digitala tjänsterna måste integreras i den vanliga primärvården och kopplas till
fysiska vårdcentraler. Distriktsstyrelsen ser dock inte en generell lösning i att uppmuntra de
befintliga nätläkarföretagen att öppna egna fysiska vårdcentraler, eftersom detta skulle leda till
att andelen privata vårdgivare inom skånsk primärvård skulle öka, med risk för en
överetablering som också skulle kunna få negativa effekter för den offentliga primärvården.
Nätläkare bör naturligtvis inte heller ha mer förmånliga villkor än övriga vårdgivare inom
primärvården, men vi ser det inte som självklart att likvärdighet nödvändigtvis bör vara målet.
Det är alltid de offentliga mottagningarna som har sistahandsansvaret för att tillgodose
skåningarnas behov av vård, vilket i sig är en konkurrensfördel för såväl digitala som fysiska
privata vårdgivare. Principiellt bör den offentliga primärvården snarare kompenseras för detta
genom mer fördelaktiga villkor än de privata aktörerna.
Beträffande användningen av den offentliga primärvårdens resurser så fastställde
regionstyrelsen 2013 ett regelverk för hur de offentligt drivna vårdcentralerna får disponera sitt
ekonomiska resultat. Det innebär att varje vårdcentral har en egen resultaträkning. Regelverket
specificerar dock att en vårdcentral med positivt eget kapital och ekonomi i balans maximalt får
använda 20 procent av detta egna kapital per år. Denna möjlighet begränsas dessutom till viss
del av chefsstyrningen inom förvaltningen, som syftar till en övergripande ekonomisk balans i
driften varje år, i enlighet med kommunallagens balanskrav. Överskotten i de enheter som gör
överskott används alltså i praktiken huvudsakligen till att täcka underskotten i de enheter som
gör underskott. Distriktsstyrelsen ser denna solidariska princip som en styrka och inte som en
svaghet för den offentliga primärvården. Om vi tillåter vårdcentraler med överskott att fritt
spendera dessa pengar måste vi, för att få balans i Primärvården Skånes ekonomi, också tvinga
de vårdcentraler som gör underskott att skära ner eller stänga. Det skulle troligtvis framför allt
drabba vårdcentraler i socialt utsatta områden, vilket skulle leda till en mer ojämlik vård.
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Kvinnosjukvård
Kvinnosjukvård, det vill säga främst gynekologi och obstetrik, har länge varit en prioriterad
fråga för Socialdemokraterna på både regional och nationell nivå. Regeringen och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) slöt nyligen en överenskommelse för att främja kvinnors
hälsa som löper under åren 2020-2022 och som innefattar en lång rad åtgärder för en god och
säker mödra-, förlossnings- och neonatalvård. SKR har även tagit fram en strategisk plan för
att stödja regionernas arbete genom att tydliggöra och konkretisera mål och möjliga strategier
för förbättringsarbetet inom området. Socialdemokraterna i Region Skåne har även lyft fram
kvinnosjukvården som prioriterat område i budgetarbetet sedan många år tillbaka och
föreslagit betydande satsningar.
Mycket arbete återstår dock att göra, framför allt för att förbättra tillgängligheten inom
öppenvårdsgynekologin i Skåne. Det är en delvis komplicerad problematik där flera olika
åtgärder kan behöva övervägas, dock inte ytterligare privatiseringar. Det riskerar snarare att
leda till att fler gynekologer lämnar den offentliga vården och börjar arbeta privat istället.
Upphandlad sjukvård innebär nästan alltid att vården splittras upp och att utbildningen av nya
specialister försvåras. Distriktsstyrelsens uppfattning är att det kommer att behöva utbildas fler
specialister inom gynekologi och obstetrik i Skåne och i Sverige framöver. När det gäller att
erbjuda specialistkunskap på vårdcentralerna inom gynekologi görs detta redan idag, genom en
möjlig tilläggsackreditering inom ramen för Hälsoval Skåne.
Psykiatri
De senaste decennierna har antalet människor som söker hjälp för besvär relaterade till psykisk
ohälsa ökat dramatiskt, och särskilt oroväckande är ökningen bland barn och unga. Det är
angeläget att hälso- och sjukvården klarar av att möta denna utmaning och psykisk hälsa har
därför varit ett prioriterat område för Socialdemokraterna på alla politiska nivåer. Regeringen
och SKR har slutit ett flertal överenskommelser om satsningar inom området, där den senaste
löper under 2021 och 2022. Den enskilt största satsningen, 370 miljoner, är riktad mot insatser
för barn och unga. SKR driver sedan 2019 också ”Kraftsamling för psykisk hälsa”, som
fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en
bättre psykisk hälsa. I Region Skåne har psykisk ohälsa lyfts fram som ett prioriterat område i
en lång rad regionfullmäktigebudgetar, som också avsatt betydande resurser för att stärka både
den specialiserade psykiatrin och verksamheter på primärvårdsnivå som arbetar för att främja
psykisk hälsa, i synnerhet hos barn och unga. Under 2019 och 2020 drevs också ett fokuserat
oppositionsarbete mot det borgerliga styrets nedskärningar inom psykiatrin.
Medarbetare
Medarbetarna är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs och kompetensbrist är huvudorsaken
bakom den bristande tillgänglighet vi ser inom stora delar av vården. Region Skåne måste vara
en attraktiv arbetsgivare för att personal ska söka sig hit och vilja stanna kvar. Det krävs också
utbyggda möjligheter till utbildning och vidareutbildning för att klara framtidens
kompetensförsörjning.
Det finns brister i arbetsmiljön inom stora delar av hälso- och sjukvården, framför allt till följd
av underbemanning i förhållande till det uppdrag man har. Den allra viktigaste åtgärden för att
förbättra arbetsvillkoren är därför att anställa fler, men parallellt med detta krävs det ett
strukturerat arbete för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Det är arbetsgivarens ansvar att
säkerställa en arbetsmiljö som är långsiktigt hållbar och som personalen inte blir sjuk av, samt
att se till att företagshälsovården finns där för dem om de skulle behöva det.
Socialdemokraterna ska självklart fortsätta driva på arbetet för en bättre arbetsmiljö i Region
Skånes verksamheter. Distriktsstyrelsen menar dock att politiken inte bör detaljreglera vilka
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insatser som ingår i företagshälsovården utan att det är en fråga för professionen och
arbetsmarknadens parter.
Hur utbildningarna till hälso- och sjukvårdens professioner fungerar är naturligtvis också en
nyckelfråga för framtidens kompetensförsörjning. Distriktsstyrelsen menar att det kan vara
klokt att se över utformningen av sjuksköterskeutbildningen för att säkerställa att den är
ändamålsenligt utformad och bedrivs i enlighet med intentionerna. Vi ser också positivt på att
regeringen valt att inrätta ett Nationellt råd för vårdens kompetensförsörjning, som kan ta ett
samlat grepp om denna viktiga fråga. Professionernas perspektiv är av stort värde i detta arbete
och det är därför viktigt att se till att deras representanter inte lämnas utanför.
Övrigt
Till årets distriktskongress har även några motioner inkommit som handlar om väldigt
specifika diagnoser och behandlingar, nämligen kiropraktik, diabetesvården och vården av
sköldkörtelsjukdomar.
När det gäller kiropraktik så är det redan så att det ingår i högkostnadsskyddet i Skåne. Kravet
är dock att behandlingen ska utföras av en kiropraktor som har ett avtal med Region Skåne.
Många kiropraktorer bedrivs utan avtal med Region Skåne vilket kan försvåra för patienterna
och leda till högre kostnader för den enskilde. Vill man ha tillgång till kiropraktisk behandling
och att detta ska betalas inom högkostnadsskyddet så måsta man vända sig till en utförare som
har ett avtal med Region Skåne. Distriktsstyrelsen utesluter inte att utbudet kan behöva
kompletteras i framtiden med fler avtal så att fler kan få tillgång till dessa behandlingar.
Rörande förskrivningen av digitala hjälpmedel för diabetes typ 2 så är det en komplicerad fråga.
För att avgöra exakt vad som ska förskrivas av sjukvården och på vilka indikationer krävs
kunskap från den medicinska expertisen. Sveriges regioner har det gemensamma NT-rådet som
bedömer nya behandlingars kostnadseffektivitet. På så vis vägs alla insatser och behandlingar
mot varandra och de som bedöms vara effektiva ingår sedan i rekommendationer till
regionerna. Det är ett sätt att skydda vården från påverkan från väldigt kapitalstarka intressen
inom bland annat läkemedelsbranschen och därmed hindra undanträngningseffekter mot dem
med större vårdbehov. Denna modell fungerar på överlag bra och distriktsstyrelsen ser inte
något skäl att avvika från denna hantering. NT-rådets bedömning är att digitala glukosmätare
kan förskrivas till patienter med diabetes typ 2 om de anses tillhöra två särskilt utpekade
riskgrupper. Detta görs också i Region Skåne. I övrigt rekommenderas inte förskrivning till
patienter med diabetes typ 2. Om förskrivningen ska utökas bortom de grupper som NT-rådet
slagit fast i sin rekommendation behövs en närmare utredning och analys.
Beträffande vården av sköldkörtelsjukdomar så pågår det redan ett arbete för att förbättra
kunskapsläget och därmed vårdkvalitén inom ramen för det nya nationella systemet för
kunskapsstyrning. Där har inrättats ett nationellt programområde (NPO) för endokrina
sjukdomar och även en specifik nationell arbetsgrupp (NAG) för just hypertereos. I Region
Skåne pågår för närvarande ett arbete med att implementera den nationella strukturen på
regional nivå, inklusive ett lokalt programområde (LPO) för endokrina sjukdomar.
Distriktsstyrelsen vill också återigen understryka att frågan om vilka läkemedel som ska skrivas
ut till vilka patienter är en fråga för professionen och inte för politiken.
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Samtliga attsater i motionerna
Motion 35 Att vinstdriften och gräddfilen i den skattefinansierade välfärden stoppas
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.
Motion 36 Ersättningssystem för premärvården i Region Skåne
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.
Motion 37 Fler praktiserande gynekologer behövs i Malmö
Att
fler gynekologer anställs/kontrakteras i Malmö och övriga Skåne
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
Motion 38 Framtidens sjuksköterska måste få känna sig trygg i sin yrkesroll
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
att
Socialdemokraterna i Kristianstad ställer sig bakom motionen och antar den som sin
egen
Motion 39 Gör tänderna till en del av kroppen
att
under mandatperioden skapa åtgärder som gör att tänderna räknas som en del av
kroppen och ingår i högkostnadsskyddet.
Motion 40 Inför högkostnadsskydd gällande tandvård för pensionärer
Att
högkostnadsskydd avseende tandvård för pensionärer införs
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
Motion 41 Motion om att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet
att
tandvård ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.
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Motion 42 Reformpolitik för ökad solidaritet och jämställdhet Tandvårdsstödet ska
likställas med sjukvårdens högkostnadsskydd
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.
Motion 43 Tandvård för alla
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.
Motion 44 Tandvården ska in under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd
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.
Motion 45 Tandvårdsreform ”Tänder är en klassfråga”
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.
Motion 46 Låt vårdcentralerna få behålla eventuellt överskott
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.
Motion 47 Motion angående kostnadsfria digitala glukosavläsare för diabetes typ 2
Att
Region Skåne kostnadsfritt erbjuder moderna digitala glukosavläsare även för diabetes
typ 2 patienter, i det fall där hälsoriskerna för patienten påtagligt kan minskas.
Motion 48 Rädda vår sjukvård
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.
Motion 49 Återinföra kiropraktik till högkostnadsskyddet inom Region Skåne
Att
Region Skåne skall verka för att återinföra Kiropraktik till det av samhället
subventionerade högkostnadsskyddet.
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Motion A43 Tänderna är en del av kroppen
Att
Socialdemokraterna tar ställning för en ny tandvårdsreform som gör att tandvården
likställs med övrig sjukvård och därmed ingår i samma försäkringssystem.
Motion A44 Tänderna - en del av kroppen
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.
Motion A45 Tänderna en del av kroppen
Att
Socialdemokraterna tar ställning för en ny tandvårdsreform som gör att tandvården
likställs med övrig sjukvård och därmed ingår i samma försäkringssystem.
Motion A46 Tänder en del av kroppen
Att
Socialdemokraterna tar ställning för en ny tandvårdsreform som gör att tandvården
likställs med övrig sjukvård och därmed ingår i samma försäkringssystem
Motion A47 Möjlighet till tandhälsa för alla.
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.
Motion A48 Coronamotion
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.
Motion A49 Smittspårning och att bryta smittkedjor under pandemier – att lära av goda
exempel
Att
Socialdemokraterna ska verka för att erfarenheterna med avseende på smittspårning,
testning och förmågan att bryta smittkedjor i våra grannländer förutsättningslöst
studeras och diskuteras.
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.
Motion A50 Införa ett beredskapslager i Sveriges alla regioner
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
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Att
Att
Att
Att

Socialdemokraterna verkar för att dessa lager inte kan ta bort alls genom att
grundlagsskydda dem
Socialdemokraterna verkar för att detta sker skyndsamt
Socialdemokraterna verkar för att skicka vidare motionen till kongressen 2021
Socialdemokraterna bifaller motionen i dess helhet

Motion A51 320 säkra förlossningar om dagen
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.
Motion A52 Förstärk insatser satser inom kvinnohälsan (gynekologi)
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
Motion A53 Jämlik kvinnohälsa
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.
Motion A54 En god och jämlik hälsa
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
Motion A55 Motion om stopplag för att garantera vård på lika villkor för hela
befolkningen
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.
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Motion A56 Utveckling och finansiering av mobil hemsjukvård inom primärvården
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
Motion A57 Öka kunskapen om och utveckla behandlingen av sköldkörtelsjukdomar
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
Motion A58 Motion avseende barn och ungas ökande behov av stöd och behandling
från Regionernas psykiatriska verksamheter
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
Motion A59 Förbättra vårdanställdas situation
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.
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§ 22 Social/Socialförsäkringar
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr 50-64 samt A67-A79
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

bifalla motion nr 52, 53, 56, A71, A74, A75 och A79 samt,
attsats 4 och 5 i motion nr 51,
att-sats 3, 4 och 6 i motion nr 59
attsats 1, 4, 6 och 7 i motion nr 60
attsats 2 i motion nr A67,
attsats 2 i motionr nr A68,
attsats 2 i motion nr A69,
attsats 1, 2, 4, 5 och 6 i motion nr A76

Att

besvara motion nr 55, 57, 58, 62, 63, A70, A72 och A73 samt,
attsats 2 i motion nr 51
attsats 1,2 och 5 motion nr 59
attsats 2, 3, 5 och 8 i motion nr 60
attsats 1 och 3 i motion nr A67
attsats 1, 3 och 4 i motion nr A68
attsats 1 och 3 i motion nr A69
attsats 3 i motion nr A76

Att

avslå motion nr 50, 54, 61, 64, A77 och A78
Attsats 1, 3 och 6 i motion nr 51

Arbetarekommunen skickar in
motion 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, A67, A68, A70, A71, A72, A74, A75, A76, A77
och A79 som Egen, samt
motion 50, 54, 60 64, A69, A73 och A78 som Enskild.

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Pensioner
Distriktsstyrelsens uppfattning är att pensionerna måste förbättras. Det handlar både om att se
till så pensionerna generellt höjs men också att det skillnader som finns mellan kvinnor och
män försvinner. Detta bör göras genom att öka inbetalningarna till systemet men också genom
att människor inom alla yrkesgrupper får en arbetsmiljö som gör att man orkar med hela
arbetslivet.
Frågeställningen är om pensionssystemet ska kompensera för dåliga arbetsvillkor under
arbetslivet. En tanke i pensionssystemet är att hela livsinkomsten ska ligga som underlag för
den framtida pensionen. Det vore bättre att lösa problem med ofrivillig deltid i arbetslivet och
inte genom långt senare kompensera för detta i pensionssystemet.
Det är uppenbart att inbetalningarna till pensionssystemet behöver öka. Ett steg är att öka
avgiften till 18,5 %. Utgångspunkten vid en sådan avgiftshöjning bör också vara att låta detta få
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genomslag omgående på pensionernas storlek, utan att äventyra pensionssystemets
ekonomiska stabilitet. En utredning av avgiftshöjning finns med i pensionsgruppen
överenskommelse och börjar nu diskuteras
Det är ett stort problem att det finns grupper, framförallt kvinnor, som har arbetat ett helt liv
men får marginellt mer i pension än om de inte arbetat alls. Ett pensionstillägg på 600 kr var
ett viktigt vallöfte från oss. Det är nu beslutat och införs i september 2021. Men vi kan inte
stanna där när det gäller kvinnors allt för låga pensioner. En översyn behövs men att den måste
vara ständigt pågående, idag genom pensionsgruppen. Det behövs kontunierligt åtgärder inte
minst när det gäller lönenivåer för olika yrkesgrupper, ansvar för barn och hem, arbetsmiljö
och sjukfrånvaro mm. Alla faktorer som är förklaringen till att kvinnors opensioner är lägre än
mäns.
Det har funnits uttalat att pensionen skulle leverera 70 % av lönen i pension, så blev inte
utfallet för många. Lösningen är i stort att öka inbetalningarna i systemet, t ex genom att höja
avgiften.
Det pensionstillägg som nu införts har också som syfte att öka avståndet mellan den som
arbetat ett helt liv med dåliga villkor och den som inte arbetat alls. Därför är balansgången
känslig när det gäller höjning av garantipensionen. En sådan höjning har gjorts, men ytterligare
höjningar utan att först ha höjt pensionsnivåerna skulle innebära att skillnaden helt försvinner,
vilket vore olyckligt.
En motion tar upp frågan om huruvida pensionsrätter ska ingå i en bodelning och
make/makas pensionsrätter därmed ska övergå till den kvarvarande parten. Distriktsstyrelsen
delar inte motionärens vilja att pensionsrätten ska ingå i bodelning. Idag går outnyttjade
pensionsrätter in i pensionssystemet och förstärker åldersgruppens pensionskraft. Detta
eftersom pensionen är individuell i likhet med andra socialförsäkringssystem. Genom att öppna
upp en del av systemet för familjemässiga inkomstprinciper så riskerar det få efterverkningar i
andra system. Det skulle till exempel kunna innebära att krav på sambeskattning kommer. Det
kan också innebära att förslag skulle komma om en delad SGI vilket skulle få stora
kostnadsmässiga följder.
Det är för övrigt möjligt att överlåta pensionsrätter i PPM-systemet. Detta beror på att PPM är
ett mer regelrätt sparande för individen emedan inkomstpensionen betalas in för att betalas ut
till dagens pensionärer. Så viss möjlighet finns idag för make/maka att stärka den part som har
en lägre inkomst.
Det behövs såväl tydligare information om pensionerna som tydligare och mer överskådligt om
valen inom PPM systemet. En diskussion har precis avslutats inom pensionsgruppen som
innebär att fonderna inom PPM systemet kommer att upphandlas på ett fondtorg. Det är tänkt
att det ska öka tryggheten och tydligheten för de som väljer inom ramen för PPM systemet.
Det är ett steg i rätt riktning.
I en motion tas frågan om intjänande från första dagen när det gäller tjänstepensioner upp. När
det gäller den allmäna inkomstpensionen så sker intjänande från första dagen.
Distriktsstyrelsen tycker att det är en rimlig princip för all typ av pension. Däremot så är
tjänstepensionen en fråga som hanteras av arbetsmarknadens parter i avtal och därför bör
också villkoren hantera där.
Sjukförsäkringen
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Sjukförsäkringen är en mycket viktig del av vårt välfärdssystem. Alla människor ska kunna lita
på att sjukdom inte också betyder fattigdom och att alla inblandade aktörer gör sitt yttersta att
stöta såväl ekonomiskt som med rehabilitering och väg tillbaka till arbete. Så fungerar det
tyvärr inte alltid idag. Sjukförsäkringen och handhavandet av den har stora brister. Detta
drabbar människor på flera olika sätt. Det är också anledningen till att vi socialdemokrater i
Riksdagen har drivit på för att få till förändringar. Det har lett till att en utredning nu landat
och som berör bland annat normalt förekommande arbete och de prövningar som görs vid de
olika gränserna i rehabiliteringskedjan. En ytterligare utredning har landat med förslag när det
gäller samordningsfrågor inom försäkringen.
Nu måste det fattas konkreta beslut som renoverar och reparerar vår sjukförsäkring. Ett par
första viktiga beslut har tagit som bland annat luckrar upp de allt för stelbenta tidsgränserna i
försäkringen. Distriktsstyrelsen delar beskrivningen av problemen med en allt för snäv tolkning
av regelverket när det gäller sjukskrivningar. Däremot tror inte distriktsstyrelsen att nya
perioder eller tidsgränser skulle hjälpa. Snarare är det en uppluckring och individualisering av
dagens gränser som är vägen framåt.
När det gäller nivåerna i sjukersättningen är det viktigt att ökningen av den disponibla
inkomsten kan ske på olika sätt. Till exempel genom att höja bostadstillägget eller genom att
avskaffa den orättvisa beskattningen. Det är dessutom så att hänsyn vid höjningar måste tas till
förhållandet mellan de som arbetat och kvalificerat sig till en högre ersättning och de som inte
arbetat. När det gäller rätt till rehabilitering så finns den rätten idag genom arbetsgivarens
skyldighet att upprätta rehabiliteringsplan. Däremot bör uppföljning av den skyldigheten ses
över och vid behov stärkas. Detta innebär dock inte att det finns tydliga
rehabiliteringsrättigheter, något som distriktsstyrelsen tycker är värt att överväga.
Sedan socialdemokraterna kom i regeringsställning efter valet 2014 har det varit prioriterat att
avskaffa den orättvisa så kallade pensionärsskatten. Sista steget i det togs i statsbudgeten för
2020. Men i och med att M, KD och SD hösten 2018 röstade igenom en budget med nya
orättvisor så återstår ytterligare ett steg. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu också
höjt taket i bostadstillägget för pensionärer. Detta är bra socialdemokratisk politik. Men detta
gäller inte sjukskrivna eller personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.
Distriktsstyrelsen anser att åtgärder mot detta måste vara högt prioriterat av socialdemokratiska
regeringar.
Karensdagen kan ses som en självrisk i sjukförsäkringen. För oss socialdemokrater har det varit
viktigt att göra den så rättvis som möjligt. Med anledning av det har vi också gjort om
karensdagen till ett karensavdrag vilket gör den mer neutral i förhållande till vilka arbetstider
man har. Men distriktsstyrelsen anser också att det är dags att ta nästa steg och avskaffa
karensavdraget helt. Det förs en diskussion om att göra det för yrkesgrupper som pga sitt
arbete riskerar att smittas ofta. Distriktsstyrelsen anser dock att det skulle leda till svårigheter i
bedömningar och risk för orättvisa mellan olika grupper. Därför landar distriktsstyrelsen i att
avskaffa karensavdraget hel.
Givetvis är det viktigt att människor med olika livssituationer kan delta i det demokratiska
arbetet. Att uppbära sjukpenning bör i möjligaste mån vara en tillfällig livssituation. Vid
långvarig sjukdom bör en individuell bedömning göras och hänsyn tas till om ett uppdrag som
fritidspolitiker är bra för den enskildes möjligheter till rehabilitering. Vi ställer oss positiva till
att frågan utreds.
Övriga frågor

40

Att ge varje medborgare en summa pengar utan motprestation skulle ersätta stora delar av det
socialförsäkringssystem vi idag har.
Distriktsstyrelsen delar åsikten att fattigdom är ett reellt och växande problem för många
människor i Sverige och i EU idag. Krafttag måste därför tas emot såväl fattigdom som de
växande klyftorna i samhället.
Distriktsstyrelsen delar däremot inte åsikten att fattigdom bäst avhjälps med att varje
medborgare är berättigad till ersättning utan krav på motprestation.
Vår rörelse har alltid strävat efter ett samhälle där var och en arbetar, betalar skatt efter bärkraft
och har rätt till stöd utifrån individuella behov. Distriktsstyrelsen befarar att legitimiteten för en
skattefinansierad och stark välfärd allvarligt skulle försvagas om inte alla medborgare förväntas
bidra till finansieringen av den. Vi vill hellre bygga ut välfärden för alla medborgare än försvaga
finansieringen av den.
Svensk arbetsmarknad lider idag brist på arbetskraft inom många yrkeskategorier, i synnerhet
inom välfärdssektorn. Det är därför mycket angeläget att vi genom en stark och effektiv
arbetsmarknadspolitik ger fler människor möjlighet att vara med och bidra till vårt
gemensamma samhälle, både genom utfört arbete och genom den skatt vi betalar på vår
inkomst.
Vinstdrivande företag i välfärden är ett stort problem och har fått alltför mycket utrymme. Vi
socialdemokrater vill inte att privata aktörer tar ut stora vinster av de medel som var avsedda
för välfärden på bekostnad av kvalitén i skola, vård och omsorg. Dessutom har personal som
arbetar för privata utförare inte meddelarfrihet och offentlighetsprincipen gäller inte. Hur ofta
äldre personer får duscha, gå på promenad mm kan alltså anses som en sk ”affärshemlighet”.
Detta är vi helt emot. Det var inte så vi hade tänkt oss och svenska folket förtjänar bättre!
Inom skolverksamhet är vår officiella hållning att konfessionella friskolor, alltså skolor som
drivs på religiös värdegrund inte ska få tillstånd att bedriva verksamhet. Religionsfrihet betyder
också att barn har rätt till frihet ifrån påtvingad religion!
Socialdemokraterna i Skåne har sedan flera år tillbaka gått före partiet med krav på att införa en
begränsning av vinstuttag ur skattefinansierad välfärd. Vi har vid tre ordinarie kongresser
argumenterat för motioner i denna anda, för att övertyga partiet om att en förändring är
nödvändig. Nu har vi äntligen fått gehör för denna ståndpunkt. Vårt huvudsakliga argument
har då varit att oseriösa aktörer som endast har intresse av att tjäna pengar på vår gemensamma
välfärd, på bekostnad av kvalité, kommer att försvinna från marknaden när möjligheten att ta
ut stora vinster förvinner. Vi tror alltså att en självsanering kommer att ske där avarterna
försvinner.
Vi har inte drivit frågan om driftsform då vi anser att det skulle försvaga vår argumentation i
vinstbegränsningsfrågan. Vi har heller aldrig varit negativa till föräldrakooperativ, privata
behandlingshem inom beroendevården eller ideella organisationer som utför rehabilitering och
anhörigstöd till patienter som exempelvis drabbats av olika sjukdomar. Vi ser många goda
exempel här och anser att de snarare kompletterar den offentliga vården, än är en belastning
för den. Då de goda inslagen inte har vinst som sin främsta drivkraft kommer sannolikt inte
heller vinstbegränsning att vara ett problem för dem.
Problemen som uppstår bör hanteras genom vinstbegränsning. Idag finns dessvärre inte
majoritet i riksdagen att få igenom en begränsning av vinstuttag i välfärden. Men efter beslut på
kongressen 2017 har partiet enats om att gå den väg som det skånska partidistriktet länge
förespråkat.
Distriktsstyrelsen gör bedömningen att det är bättre att angripa frågan om oseriösa aktörer i
välfärden genom att partiet fortsätter driva frågan om vinstbegränsning, än att i detta läge gå
fram med helt andra krav.
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Fusk är ett hot mot legitimiteten för våra välfärdssystem. Samtidigt måste vi socialdemokrater
också vara noga med att beskriva hur viktiga välfärdssystemen är för vårt sätt att bygga
samhälle. Med inkomstbortfallsprincipen, generell välfärd och bidrag efter förmåga och stöd
efter behov.
Det har gjorts och görs mycket insatser för att komma tillrätta med fusket. Bland annat genom
kontroller, tillsyn via tips och myndighetssamverkan. Distriktsstyrelsen menar att vi i
utformandet av de kontrollerna ändå kan konstruera det på ett sätt som gör att vi tar största
möjliga hänsyn till den personliga integriteten. Det kan vara en motsättning mellan dessa och
då är det viktigt att vi inte gör avkall på våra möjligheter att förhindra fusk. Det görs också
regelbundet analyser om risk för fusk i samband med beslut.
Privata sjukvårdsförsäkringar har under de senaste åren ökat och utgör ett hot mot en jämlik
sjukvård. Utbredningen av sjukvårdsförsäkringar innebär ett växande problem med separata
köer i sjukvården. Ingen människa som är i behov av vård ska behöva vänta, oavsett om man
har tecknat en privat försäkring eller ej. Köer i den offentliga vården är dåligt såväl för den
enskilde som för samhället och det är av yttersta vikt att kapaciteten i vården motsvarar
behovet hos befolkningen. Därför måste köerna bort. Ingen ska heller kunna gå före någon
med större behov av vård, för att arbetsgivaren eller den enskilde har tecknat en privat
försäkring! Distriktsstyrelsen uttalar därför sitt fulla stöd för intentionen i motionen: att
socialdemokraterna ska slå vakt om den offentligt finansierade vården och motverka
utvecklingen av privata sjukvårdsförsäkringar.
När det gäller frågan om Universell utformning så delar distriktsstyrelsen vikten av att redan
från början planera så att samhället är anpassat till alla människor. Det är även ekonomiska
fördelar med att inte i efterhand behöva göra specialanpassningar för vissa grupper. Dock är
det lite svårt att som motionen föreslå ta beslut om hur varje enskild förtroendevald ska driva
frågor och vilka frågor.
Bland det viktigaste vi kan göra för att bekämpa kriminalitet i Sverige är att förhindra
nyrekrytering till kriminella gäng. Brottsförebyggande arbete sker idag lokalt och är ett ansvar
som delas mellan kommunen och staten. Anledningen till att arbetet ska bedrivas lokalt är att
problematiken skiljer sig åt och att lösningarna därför behöver anpassas till den enskilda
kommunens eller stadsdelens förutsättningar. I de flesta kommuner sker samverkan mellan
socialtjänst, skola och polis i syfte att förhindra ungdomskriminalitet. Kommunen har redan
idag enl. Socialtjänstlagen ett stort ansvar att erbjuda familjer stöd och ingripa om unga riskerar
att fara illa.
2017 beslutade riksdagen om ett nationellt brottsförebyggande program "Tillsammans mot
brott". Länsstyrelserna har fått uppdraget att samordna arbetet på lokal nivå. Satsningen har
resulterat i en mängd olika modeller, somliga mer framgångsrika än andra. Även om just den
modell motionären hänvisar till skulle vara en av de bättre är det upp till varje kommun att
välja sina egna arbetssätt och samverkansgrupper utifrån sina egna förutsättningar och behov.
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Samtliga attsatser i motionerna
Motion 50 Deltidare och deras pension
Att
arbetsgivaren, vid ofrivillig deltid, skall inbetala full pension. Både statlig och
avtalspension.
Motion 51 En ny moderniserad sjukförsäkring för alla
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
Motion 52 Höj pensionsavgiften
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.
Motion 53 Höj taket för Bostadsbidrag och Bostadstillägg för personer med Aktivitets/
Sjukersättning. Harmonisera skatteuttaget till samma nivå som för ålderspensionärer.
Att
Höganäs arbetarekommun ställer sig bakom motionen och insänder den till
partidistriktets årskongress som sin egen.
Motion 54 Individuella rehabiliteringsbehov nödvändigt för långtidssjukskrivna
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.
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.
Motion 55 Motion om jämställda pensioner
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
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Att

föra in motionens krav i kommande pensionsreform.

Motion 56 Nej till privata sjukvårdsförsäkringar
Att
distriktskongressen uttalar att socialdemokraterna ska slå vakt om den offentligt
finansierade vården och motverka utvecklingen av privata sjukvårdsförsäkringar.
Motion 57 Pensionsöverenskommelse
Att
Man ser över pensionsöverenskommelsen så att pensionerna blir mer rättvisande.
Motion 58 Se till att det går att leva på pensionen
Att
en översyn av pensionssystemet görs i syfta att alla ska kunna leva på sin pension.
Motion 59 Sjuka ska garanteras trygghet
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
Motion 60 Sjuka ska garanteras trygghet
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.
Motion 61 Utredning avseende införande av 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,
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Att
Att

motionen skickas till den skånska riksdagsgruppen,
Hörby arbetarekommun antar motionen som sin egen.

Motion 62 Återför välfärden till folket
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.
Motion 63 Stoppa fusket i välfärden
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
Motion 64 Även enskild pensionsrätt skall ingå i bodelning
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.
Motion A67 Kvinnors pensioner
Att
Socialdemokraterna verkar för att pensionssystemet ses över i sin helhet utifrån ett j
ämställdhetsperspektiv
Att
Socialdemokraterna verkar för att pensionsavgiften höjs
Att
Socialdemokraterna verkar för att garantipensionen höjs
Motion A68 Kvinnors pensioner
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.
Motion A69 Kvinnors pensioner
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.
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Motion A70 Motion om höjning av den allmänna inkomstpensionen
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.
Motion A71 Motion om mer tillgänglig pensionsinformation
Att
det skånska partidistriktet överlämnar frågan till den skånska riksdagsgruppen att driva
frågorna för ett samordnat pensionsårsbesked och digital informations-samordning
Motion A72 Förändring i Pensionssystemet
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.
Motion A73 ”ALLA SKA MED” – DET KRÄVER UNIVERSELL UTFORMNING.
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
Motion A74 Dags att slopa karensavdraget permanent!
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.
Motion A75 Om möjligheten att vara demokratiskt delaktig för den som uppbär
sjukpenning från Försäkringskassan
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.
Motion A76 En trygg och välfungerande sjukförsäkring
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.
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Att
Att
Att
Att

Socialdemokraterna verkar för att rätten till sjukersättning förlängas så att alla har
möjlighet att skjuta upp uttaget av allmän pension.
Socialdemokraterna verkar för att målstyrningen av Försäkringskassan förändras så att
fler garanteras trygghet när de är så sjuka att de inte kan jobba.
Socialdemokraterna verkar för att karensen i sjukförsäkringen måste avskaffas och att
sjukpenningen ska vara 80 procent under hela sjukperioden.
Socialdemokraterna, utöver ovanstående attsatser, verkar för att utredningarnas förslag
blir verklighet.

Motion A77 Utredning avseende införande av 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.
Motion A78 Stärkta metoder för socialstyrelsen
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
Motion A79 Sjukt låg ersättning vid Sjukersättning
Att
partiet omgående ska förbättra de ekonomiska villkoren för personer med
sjukersättning
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§23 Omsorg och Folkhälsa
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: 65-79 samt A32-A37
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

bifalla motion nr 66, 67, 68, 69, 73, 76, 77, 79 och A32

Att

besvara motion nr 74, 78, A33, A35, A36, samt
Attsats 2 i motion nr 70
Attsats 1 och 5 i motion nr A37

Att

avslå motion nr 65, 71, 72, 75, A34
Attsats 3 i motion nr 70
Attsats 2 i motion nr A37

Arbetarekommunen skickar in
Motion 65-74, 76, 78, A32, A33, A35-A37 som Egen
Motion som 75, 77, 79, A34 som Enskild

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Inledning
För oss socialdemokrater är den en självklarhet att god omsorg är något alla individer har rätt
till, från vaggan till graven. Den svenska modellen bygger på en stark välfärd som fördelas efter
behov och inte styrs av människors plånbok. Detta oavsett om det handlar om likvärdig
skolgång, stark äldreomsorg och allt däremellan och där alla har rätt till samma förutsättningar
oavsett vart i landet man bor.
Människor ska kunna lita på det samhällskontrakt som finns och som innebär att samhället är
som starkast när du är som svagas. Och för detta krävs att statens finns närvarande i hela
landet, något den borgerliga regeringen under sina 8 år aktivt arbetet med att rasera och
avreglera. Ett av de tydligaste exempel på detta är såklart avregleringen av apoteksmonopolet.
Apoteken spelar en viktig roll för en jämlik vård med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är att
apotek ska finnas tillgängliga i hela landet och människor ska kunna känna en trygghet i att det
finns läkemedelskunnig personal på plats för att kunna svara på frågor om hur läkemedel ska
användas.
Vi socialdemokrater motsatte oss avregleringen och privatiseringen av apoteken, eftersom det
tidigare Apoteksmonopolet i stort fungerade bra. Men nu behöver vi sikta framåt för att
utveckla dagens situation och stärka apotekens roll i hela vårdkedjan. För Socialdemokraterna
är det viktigt att hitta sätt för att säkerställa att apoteken kan arbeta med att utveckla sin
medicinska roll och att det statligt ägda Apoteket AB bidrar till detta genom att konkurrera
med kvalitet och professionalitet och på det sättet också tar ett viktigt samhällsuppdrag.
Folkhälsa
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Under de senaste åren har hälsoklyftan mellan olika grupper ökat i samhället, där hälsa har
blivit en klassfråga. Ett tydligt exempel på detta är om man jämför medellivslängden mellan
olika bostadsorter, där medellivslängden i ett välbärgat bostadsområde oftast är högre än i ett
utsatt område.
För en god hälsa för alla individer under hela livet är hälsosam mat och fysisk aktivitet
grundläggande. Hälsosam mat och regelbunden fysisk ger inte bara människor en god hälsa
och ökat välbefinnande men har också en sjukdomsförebyggande effekt.
Mat och fysisk aktivitet är kopplade till några av de främsta orsakerna till ökad sjukdomsbörda
och förlorade friska levnadsår i Sverige. Bland annat risken att få övervikt och fetma ökar med
dåliga levnadsvanor, men ökar också risken för sjukdomar som diabetes, hjärt- kärlsjukdom,
stroke samt olika cancerformer.
Kroppen är gjord för rörelse och för mycket stillasittande är rent skadligt. När vi rör på oss
kommer kroppen igång, som en motor, och leder till att vi blir gladare och mår bättre, både
psykiskt och fysiskt. Dock finns det stora skillnader mellan de som rör på sig och de som inte
gör det. Till exempel idrottar barn med högskoleutbildade föräldrar i större utsträckning än
barn till föräldrar med enbart gymnasieutbildning. Barn till ensamstående idrottar i mindre
utsträckning än barn till sammanboende föräldrar. Och barn, framförallt flickor, med utländsk
bakgrund idrotter i mindre utsträckning än barn med svensk bakgrund.
Vi socialdemokrater vill att alla ska ha möjlighet att delta i idrottsrörelsen på sina villkor –
precis som det ska vara i den svenska modellen. Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett
rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Därför är det viktigt att avgifterna är låga, så att
inte idrottsutövandet blir en klassfråga. Det ska inte heller finnas några barriärer som
utestänger någon från att delta. Alla ska ha samma rätt och samma värde, där kön,
könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning inte spelar
någon roll.
När det sedan gäller vår konsumtion av mat så påverkas den av en rad faktorer såsom utbud
och tillgång, social och kulturell miljö samt socioekonomiska resurser. Vi ser att personer med
längre utbildning äter mer hälsosamt än personer med kortare utbildning. Konsumtionen av
sötsaker och läsk är förhållandevis låg i de nordiska länderna. Dock ser vi en oroväckande
ökning över tid och det finns stora skillnader i konsumtion av sötsaker och läsk utifrån kön
och socioekonomi.
I Sverige så har mer än hälften av alla vuxna övervikt eller fetma och andelen närmar sig 20
procent bland barn och ungdomar. Förekomsten av övervikt och fetma hos barn och
ungdomar i Sverige har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Mellan 2016 och 2019 steg
andelen skolbarn som har fetma med 50 procent.
Utvecklingen ser liknande ut även i andra delar av världen, och internationella
hälsoorganisationer har varnat för konsekvenserna på både kort och lång sikt. Övervikt och
fetma är en av de främsta orsakerna till ohälsa i Sverige.
Sockersötad dryck, framför allt kolsyrad läsk, har i forskningen visat sig ha en mycket tydlig
koppling till övervikt och fetma. En nyligen gjord granskning visar dessutom att läsken vi
dricker i Sverige innehåller betydligt mer socker än i flera andra länder i Europa. Som exempel
kan nämnas att en halvliters flaska Fanta i Sverige innehåller arton sockerbitar (61,5 gram),
jämfört med en halvliters flaska Fanta i Storbritannien som innehåller motsvarande sju
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sockerbitar (23 gram). Den stora skillnaden på sockerhalt skulle i det här fallet kunna förklaras
med att Storbritannien 2018 införde beskattning på sockersötade drycker, så kallad ”läskskatt”.
När det sedan gäller en generell sockerskatt tror vi snarare att det bör lagstiftas om en tydligare
märkning av socker i livsmedel. Tillgång till denna information gör det lättare för konsumenter
att, oavsett utbildningsnivå, avgöra vad som är en lagom mängd socker att äta. En hjälp i
arbetet med att få ner sockerförbrukningen skulle därför vara att i näringsdeklarationen tydligt
ange mängden tillsatt socker i livsmedel. Det är ett sätt att tydligt uppmärksamma
konsumenterna så att de kan göra ett aktivt val.
Produkttillverkare gör dock inte denna märkning frivilligt även om konsumentorganisationer
legat på, därför behövs en ny lagstiftning som anger att mängden tillsatt socker i livsmedel skall
anges i näringsdeklarationen.
Agenda 2030 som berör allt från klimat- och miljöpolitik, jämlikhet, jämställdhet,
fattigdomsbekämpning, demokrati och delaktighet, fred och hälsa är ett viktigt arbete som
också påverkar dessa frågor. På grund av resursbrist har inte distriktsstyrelsen möjlighet att ta
på sig utrednings- och inventeringsuppdrag. Dock är detta till viss del ett arbete som redan
pågår ute i kommunerna och där vi hoppas fler goda initiativ kan tas av olika
Arbetarkommunerna för att driva det folkhälsoinriktade arbetet och initiera samverkan mellan
arbetarkommuner, fackliga organisationer, ABF med flera.
Folkhälsa är klassfråga men rör dock inte bara fysisk aktivitet och goda matvanor, utan utgör
en stor del av våra levnadsvanor. I takt med den ökade ohälsan i samhället ökar också
kostnaderna för samhället. En förbättrad folkhälsa bör tydligt lyftas som en avgörande
samhällsutmaning, med fokus på såväl främjande som förebyggande arbete. Nationellt bör
frågorna prioriteras. Där utökade satsningar på folkbildning inom området bör genomföras,
samt ta ett samlat helhetsgrepp kring frågorna.
Vi socialdemokrater vill därför skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i
hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Psykiska ohälsan
Hälsan i Sverige är på många sätt bra, men den psykiska ohälsan ökar. Många unga och äldre
lider idag av psykisk ohälsa och det är ett problem som växer. Bland nya sjukskrivningar
dominerar psykisk ohälsa, både på arbetsplatser och i skolan. Att vända denna utveckling är
därför en av våra viktigaste samhällsutmaningar.
Vi socialdemokrater ser att det finns brister i dagens system. Den som lider av psykisk ohälsa
kan i många fall behöva träffa exempelvis en psykolog på vårdcentralen snarare än en läkare.
Det är en av anledningarna till att vi vill förändra vårdgarantin så att du redan inom tre dagar
ska kunna få en medicinsk bedömning, av den legitimerade vårdprofession just du behöver
träffa.
Allt för många går alldeles för länge utan att få hjälp. Det vill vi förändra och se till att fler får
rätt hjälp i tid. Genom tidiga insatser kan också den avancerade psykiatrin avlastas så att de
som är i behov av mer avancerad vård och behandling kan få bättre tillgång till den.
Idag finns det vissa brister på uppförande av individuella planer, så kallad Samordnad
individuell plan (SIP) vilket bland annat är ett verktyg för att upprätta psykosociala ärenden
rörande barn och unga och som återfinns som en gemensam bestämmelse både Hälso- och
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sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Ett problem som ofta uppstår pga brist av samverkan
inom kommuner, oftast i kontakten mellan skolan och socialtjänsten. Dock kan inte Region
Skåne vara de som tar initiativet till att lösa interna kommunikationssvårigheter då dessa skiljer
sig åt från kommun till kommun och Region Skåne inte kan bedöma vilka åtgärder som kan
vara relevanta inom en annan huvudmans ansvarsområde.
Vikten och förståelsen av daglig utomhusvistelse för barn och unga inom den psykiatriska
tvångsvården är något distriktsstyrelsen och så även regeringen delar. Den 4 mars 2020 la den
socialdemokratiskt ledda regeringen via en proposition föreslag kring ändringar i lagen om
psykiatrisk tvångsvård (LPT) där man bland annat föreslår att patienter under 18 år ska ha rätt
till dagliga aktiviteter och rätten att vistas utomhus under minst en timme varje dag, om inte
medicinska skäl talar emot.
Distriktsstyrelsen ser också positivt på att stärka insatserna för att minska den psykiska ohälsan
i arbetslivet. Arbetslivet måste formas så att de anställda inte slits ut och nya krav måste mötas
med nya insatser. Den psykiska ohälsan och stressen i arbetslivet måste minska. Ett stort
ansvar vilar här på arbetsgivarna men även på politiska beslutsfattare som måste verka för en
skärpt lagstiftning och uppföljning.
Den 11 februari tog regeringen också ett beslut om en ny arbetsmiljöstrategi med ett tydligt
mål om en förhöjd ambition för arbetsmiljöpolitiken. En strategi som innehåller flera konkreta
åtgärder för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö för alla som arbetar i Sverige.
Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar
att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare
samhälle och ett tryggare Sverige. Vi behöver investera mer i varandra. I ungas psykiska hälsa, i
ett friskare arbetsliv och i att bryta äldres ensamhet. Det kan vi bara göra om vi väljer välfärd
före skattesänkningar för dem som tjänar mest.
Äldreomsorg
Flera motionärer har tagit upp ett mycket angeläget ämne, att stärka äldreomsorgen, förbättra
kompetensen hos omsorgspersonalen samt att införa en äldreomsorgslag.
Det har sedan länge varit känt att äldreomsorgen behöver förbättras. De äldre har inte alltid
fått den vård och omsorg de behöver och som Socialdemokrater tycker vi att det är oerhört
viktigt att de som byggt samhället innan oss också får den hjälp och det stöd som de behöver
på ålderns dar. Kommunernas resurser ska räcka till mycket och med tiden har
organisationerna blivit mer och mer slimmade, så även inom äldreomsorgen.
Under pandemin har det blivit ännu tydligare att vården och omsorgen inte har fungerat
tillräckligt bra. Vi måste dock komma ihåg att de flesta boenden fungerar bra och ger god
omvårdnad. Men det finns mycket att göra inom området.
Personalen är vår viktigaste resurs. Deras kompetens och villkor och deras möjlighet att göra
ett bra jobb påverkar givetvis kvaliteten. Har vi rätt kompetens med bra villkor har de äldre det
också väldigt bra, vi får inte heller glömma att de äldre behöver lite guldkant på tillvaron och
rätt till ett gott liv.
Vi måste helt enkelt bli bättre arbetsgivare så att fler vill utbilda sig och arbeta i äldreomsorgen.
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Coronakommissionen har i sitt delbetänkande Äldreomsorgen under pandemin (SOU2020:80)
beskrivit att brister finns på flera nivåer. Organisationen är fragmenterad med många aktörer,
huvudmannaskapet är delat mellan kommuner som står för omsorg och regionen som sköter
läkarinsatser. Bemanningen är låg och många arbetar som vikarier. På väldigt många håll brister
även kompetensen.
Coronakommissionen skriver bland annat att arbetsgivarna måste öka anställningstrygghet,
personalkontinuitet, minska antalet timanställda och förbättra förutsättningarna för ledarskap.
Regeringen har gjort många saker för att försöka komma till rätta med bristerna. Det finns
tydliga satsningar för att stärka kompetens och omsorg.
Återhämtningsbonus är ett exempel på en satsning från 2021 för att främja ett bättre arbetsliv
som innebär att kommunerna bland annat kan satsa på förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt,
eller att utveckla arbetstidsmodeller med poängsystem eller tidbanker. Denna satsning
möjliggör för kommunerna att förbättra arbetstidsscheman och arbetsvillkor.
Äldreomsorgssatsningen är på fyra miljarder per år, vilket är den största satsning någonsin på
äldreomsorgen. Pengarna är öronmärkta för att skapa ökade förutsättningar att stärka
äldreomsorgen. Här får kommunerna en stor möjlighet att förbättra kvaliteten genom högre
bemanning.
Äldreomsorgslyftet startade 2020 och innebär att personer fick möjlighet att studera till
undersköterska eller vårdbiträde på betald arbetstid. Satsningen syftade till att öka antalet
heltids- och tillsvidareanställningar. Det ska också bidra till större trygghet och bättre villkor
för personalen samt förbättra arbetsmiljön för befintlig personal genom en tryggare
bemanning. Under 2021 fortsätter äldreomsorgslyftet men breddas lite och omfattar även
chefer som ska kunna fylla på sin ledarskapskompetens även om huvudfokus ligger på att fler
ska utbildas till undersköterskor.
Regeringen lägger också en proposition om skyddad yrkestitel för att höja statusen på
undersköterskeyrket och för att skydda den yrkestiteln. Det ska vara en enhetlig och nationellt
fastslagen kompetensnivå. Bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2025. Som
socialdemokrater tycker vi naturligtvis att det är glädjande att det sker så många och stora
satsningar på äldreomsorgens område!
Ett annat område som dock har behov av en översyn är lagstiftningen som reglerar
äldreomsorgen. Det har visat sig, inte minst under pandemin, att det finns brister i den
kommunala vårdens patientsäkerhet och den medicinska kompetensen i verksamheten och
även på ledningsnivå.
Meddelarfrihet finns redan idag. De flesta kommuner arbetar med visselblåsarfunktioner av
olika slag. Dessutom finns Lex Sara. Kravet på miniminivå av utrustning och brukarråd är det
inte lämpligt att lagstifta om eftersom alla kommuner med alla dess boenden har olika
förutsättningar (t ex brukarnas sjukdomsbilder) och olika behov.
Regeringen har tagit fram utredningsdirektiv till en äldreomsorgslag (dir. 2020:142).
Utredningen syftar till att ge långsiktiga förutsättningar, tydligt uppdrag samt hur medicinsk
kompetens kan stärkas i verksamheten – och om det behövs – inom den kommunala
ledningen. Begreppet äldreomsorg behöver definieras. Målet är att få till stånd långsiktiga
förutsättningar för äldreomsorgen, tydliggöra dess uppdrag och innehåll samt säkerställa
tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Lagen
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ska komplettera socialtjänstlagens delar om vård och omsorg om äldre. Uppdraget ska
redovisas senast 30 juni 2022.
Vi tror att det vore bra med en omfattande äldreomsorgslag och att den skulle höja kvaliteten
inom äldreomsorgen och tror inte att en äldreomsorgsförsäkring skulle göra det på ett bättre
sätt och inte heller vara kompatibel med vårt nuvarande socialförsäkringssystem, som ju inte
alltid fungerar som vi vill att det ska göra.
LSS
De som tillhör LSS personkrets ska har rätt till ett gott liv precis som andra. Att få hjälp i olika
omfattning är för många en nödvändighet för att kunna leva ett rikt liv. Tyvärr har
domstolarnas tolkningar fått ett förödande resultat för många brukare.
Det har varit turbulent kring LSS (Lagen om stöd och service) under några år på grund av de
domar som föll vilket försämrade villkoren för assistansberättigade på ett sätt som politiken
inte alls hade tänkt sig eller förutsett. Det blev klart att lagen från 1993 behövde ses över varför
regeringen tillsatte en LSS-utredning. Men när utredningen överlämnades 2018 blev den hårt
kritiserad och utredningens förslag blev aldrig verklighet.
Fler domar föll under tiden och helt plötsligt skulle inte andning och sondmatning längre anses
som grundläggande behov och därmed heller inte vara assistansberättigat. Regeringen tog
snabbt fram förslag till lagändring som trädde ikraft 1 juli 2019. Andning och sondmatning ska
utgöra grundläggande behov och därmed också vara berättigat till personlig assistans.
LSS-utredningen gick under sommaren 2020 ut på remiss fram till december, men det
poängterades för remissinstanserna att barn även fortsättningsvis ska ha rätt till statlig
personlig assistans. (Det var den mest kritiserade punkten i utredningens förslag, att barn skulle
ha kommunerna som huvudman.)
Det pågår en del arbeten kring LSS-frågor. I januari 2020 startade en utredning Stärkt rätt till
personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn. (Dir. 2020:3). Utredningen
ska bland annat se över hur personlig assistans kan lämnas för stöd vid egeninsatser, hur den
som omfattas av LSS och behöver hälso- och sjukvårdsåtgärder kan ges stöd, analysera behov
av att ändra i nuvarande sekretessregler, föreslå hur rätten till personlig assistans för behov av
hjälp med tillsyn kan stärkas. Samt fler förslag. Dessa ska redovisas den 23 mars 2021.
Missbruk och beroende
Missbruk i alla former oavsett medel är för den enskilde skadligt för såväl den fysiska som
psykiska hälsan. Kostnaden för den enskilde är stor hälsan och kroppen slåss ut men även
ekonomi, familje- och vänskapsrelationer kan komma att förändras och i värsta fall avslutas.
Även för samhället leder det till höga kostnader sjukhusvård och hemlöshet med
försörjningsstöd är bara några av följderna.
Att vara informerade om konsekvenser av nya varor som kommer ut på marknaden är ett
måste. Vi har säkert inte sett slutet på varor som med substanser som snabbt kan skapa ett
beroende därför är det av yttersta vikt att alla varningssignaler tass på allvar.
Ett mer och mer ökande användning av så kallade energidrycker är just en sådan signal. 2018
fick livsmedelsverket till uppgift att utreda användningen av energidrycker som resulterade i en
rekommenderad åldersgräns vid försäljning på 15år. Men en rekommendation är inte tvingande
och vi ser att försäljningen ökar. Från läkarkåren höjs nu rösterna om kraftfullare åtgärder då
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man ser fler patienter i yngre åldrar som uppvisar symtom på koncentrationssvårigheter och
ökande kroppsliga varningstecken på att allt inte står rätt till. Därför är också distriktsstyrelse
enig om att en lagstadgad åldersgräns bör införas.
Spelmissbruk är ett växande problem som inte sällan upptäcks då det redan gått väldigt långt
för den enskilde. Inte minst under dåliga tider eller som nu mitt i en pandemi är risken att
hamna i en för den enskilde oöverstiglig situation överhängande.
Investeringar i reklam för olika former av spel har sedan omregleringen 2019 minskat kraftigt.
En stor framgång enligt Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) som ansvarar för
frågorna. Ett arbete som måste fortsätta och där han inte utesluter ett totalförbud i Sverige allt
för att skydda konsumenterna, ett arbete som distriktsstyrelsen är enig om.
Staten och regeringen har tagit initiativ för att motverka alkoholmissbruk. Redan 1922 gjordes
det en folkomröstning om införandet av rusdrycksförbud som röstades ner. Dock tog
socialdemokratin frågan på allvar och en restriktiv alkoholpolitik startade, ett arbete som kan
sägas vara framgångsrik. Idag kan vi se att alkoholrelaterade sjukdomar och problem ligger på
relativt låga nivåer i Sverige. Att idag överpröva folkomröstningen 1922 ser vi inte som en väg
fram, men att fortsätta med information om måttlighet och alkoholens biverkningar menar
distriktsstyrelsen är en mer framkomlig väg varför vi väljer att avslå motionen om införande av
ett alkoholförbud. Narkotikabrott är i lag förbjudet oavsett hur eller när det nyttjas, det är alltså
förbjudet i lag att sälja, inhandla och numera även att ha det i kroppen.
Staten har idag det övergripande ansvaret för hanteringen av hur medborgarna ska informeras
om narkotikans skadeeffekter och hur det ska lagföras då man kan koppla både organiserad
brottslighet som annan brottslighet till försäljningen av narkotika.
En viktig aktör i detta är Centralförbundet för alkohol- och narkotikaförbundet C.A.N som
upplyser och informerar. Med detta menar distriktsstyrelsen att motionen ska avslås.

Samtliga attsatser i motionerna
MOTION NR 65 Agenda 2030 – paraply för jämlik hälsa
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 förenings- och kommunsamverkan.
Att
samla och sprida erfarenheter mellan arbetarekommuner i dessa frågor
MOTION NR 66 Apoteken ska leva upp till namnet!
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.
MOTION NR 67 Återförstatliga apoteken
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
MOTION NR 68 Återförstatliga Apoteken
Att
SAP verkar för att apoteken förstatligas.
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Att
Att
Att
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.
SAP Sydost ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
skicka vidare motionen till Eslövs arbetarekommun.
Eslövs arbetarekommun ställer sig bakom motionen och skickar den vidare till
distriktskongressen som sin egen.

MOTION NR 69 Återinför apoteken till den offentliga sektorn
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!
MOTION NR 70 Gör trygghetsarbetet mer proaktivt
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
MOTION NR 71Avseende att stärka samarbetet mellan kommunerna och Region
Skåne avseende psykosociala ärenden rörande barn och unga
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
MOTION NR 72 Informationskampanj för att bryta nöjesanvändning av droger
Att
distriktet i Skåne ger direktiv till riksdagsgruppen att aktivt och långsiktigt driva frågan
om information och attitydförändring kopplat till nöjesbruk av droger
MOTION NR 73 Inför åldersgräns på energidryck
Att
Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till
distriktskongressen.
Att
Socialdemokraterna ser till att åldersgräns för intag av energidryck införs.
MOTION NR 74 Jämställt liv
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.
MOTION NR 75 Långsiktig narkotikaklassning av alkoholhaltiga berusningsmedel
Att
Åstorps arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till
Skånes partidistrikt.
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Att
Att
Att
Att
Att

Skånes partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till den
socialdemokratiska riksdagsgruppen.
motionen sänds till den socialdemokratiska europaparlamentsgruppen.
drycker med alkoholhalt överstigande 60 % narkotikaklassas fr.o.m. år 2025.
tillåten alkoholkoncentration i drycker sänks med en promille årligen, med början
fr.o.m. år 2026.
lagstiftningen inom ovanstående område, ses över i motionens anda.

MOTION NR 76 Minska den psykiska ohälsan
Att
verka för att krav ställs på arbetsgivare att jobba systematiskt med att minska risker i
arbetet som genererar psykisk ohälsa.
Att
särskilt beakta unga kvinnors arbetssituation
Att
arbetarekommunen Helsingborg antar motionen som sin egen
MOTION NR 77 Stimulera till mer hälsosam kost genom bl a folkbildning
Att
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
MOTION NR 78 Unga vårdtagares rätt till daglig utomhusvistelse
Att
systemet ses över så att ungdomar som vistas på SiS-hem inte förvägras rätten till att
vistas utomhus.
MOTION NR 79 Varning för spelreklam
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.
Att
Man utreder på vilket sätt spelbolagen kan fås att stå för rehabiliteringskostnaderna för
dem som hamnat i spelberoende.
Motion A32 Inför punktskatt på sockrade drycker i Sverige
Att
Socialdemokraternas riksdagsledamöter i Skåne verkar för att införa en punktskatt på
sötade drycker.
Motion A33 Utred införandet av en sockerskatt
Att
vi ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att driva frågan angående ett införande av
sockerskatt och utformningen av den.
Motion A34 Motion ang. nödvändiga minimikrav inom äldreboenden
Att
minimikrav på bemanning, utrustning liksom meddelarfrihet för medarbetare och
inrättande av obligatoriska brukarråd snarast läggs fast i lag och författning, att staten
kompenserar kommunerna för detta samt
Att
Socialdemokraterna i Lund och den Socialdemokratiska distriktskongressen antar
motionen som sin egen och förelägger den partikongressen 2021.
Motion A35 Se över lag och tillämpning av LSS
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.
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Att

motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Motion A36 Äldreomsorgen: En verksamhet som berör oss alla
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 S-förening för skola o utbildning har tagit motionen som egen.
Motion A37 Äldreomsorgslag och solidarisk äldreomsorgsförsäkring
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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§24 Skatter/Ekonomi
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: 81-121, 123 samt A60-A63,
A65-A66
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

bifalla motionerna A60, A62, A63, A65, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 105, 109, 110, 112 och 114 samt
attsats 1 i motion nr A61,
attsats 1, 2, 4, 5 och 6 i motion 87,
attsats 1, 2, 3 och 5 i motion 94,
attsats 2, 3 och 4 i motion 95, samt
attsats 6 i motion 123.

Att

besvara motion 88, 93, 107, 108, 111, 113, 115, 117, 119, 120 och A66, samt
attsats 1, 2, 3, 4, 5 i motion 123

Att

avslå motion 91, 92, 104, 106, 116, 118 och 121, samt
attsats 2 i motion A61,
attsats 3 i motion 87,
attsats 4 i motion 94,
attsats 5 i motion 95.

Att

motionerna 107, 108 och 120 jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till den
socialdemokratiska riksdagsgruppen som får i uppdrag att utreda frågan vidare, verka i
denna riktning samt återrapportera på nästa distriktskongress

Arbetarekommunen skickar in
Motion 80-87, 89-102, 104-107, 109-112, 114, 116, 118-121, 123, A60-A63 och A65 som Egen
Motion 88, 103, 108, 113, 115, 117 och A66 som Enskild
Distriktsstyrelsens utlåtande:
I ett internationellt perspektiv är Sverige fortfarande ett förhållandevis jämlikt land. Men de
senaste 35 åren har den ekonomiska ojämlikheten ökat i Sverige. Även om utvecklingen med
växande ekonomiska klyftor inte är unik för Sverige utan kan ses i nästan alla OECD länder,
utmärker sig Sverige genom att takten för ökningen av den ekonomiska ojämlikheten är
ovanligt hög. Att vända utvecklingen kräver grundläggande förändringar i den ekonomiska
politiken.
Vi socialdemokrater i Skåne har länge förespråkat en politik som kan vända utvecklingen i
Sverige. Vi menar att partiet måste formulera en politik som tar ansvar, inte bara för landets
ekonomiska utveckling, utan för människors möjlighet till utveckling. Det är dags för en politik
som präglas av nytänkande och ansvarstagande. Det handlar om att formulera en offensiv
ekonomisk politik som kan fungera som katalysator för samhällsutvecklingen som bygger på
målet om full sysselsättning och en fördelningspolitik för ökad jämlikhet.
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Att vända denna utveckling kräver grundläggande förändringar i den ekonomiska politiken.
Med fler i arbete ökar skatteintäkterna och samhällets utgifter för arbetslöshet, ohälsa och
social utslagning minskar. En kraftfull investeringspolitik och stora välfärdssatsningar skapar en
hållbar utveckling och ett bättre samhälle. Det är dags att ta ställning för en ekonomisk politik
som på allvar tar sikte mot full sysselsättning och ökad jämlikhet.
Flera av motionerna lyfter fram att Sveriges samhällsproblem till stor del beror på växande
klyftor och en underfinansierad välfärd. Distriktsstyrelsen instämmer i detta och välkomnar
flera av förslagen i motionerna. Vi behöver både slopat överskottsmål, ökad lånefinansiering,
begränsade vinster i välfärden, och en långtgående skattereform som kan presentera hållbara
lösningar som ytterst innebär en höjning av skattekvoten i syfte att bättre klara finansieringen
av välfärden. Skattebrottsligheten kräver också krafttag. Idag förlorar vi över 130 miljarder
kronor varje år i utebliven skatt!
En ny ekonomisk politik som strävar mot ökad jämlikhet kräver kraftiga statliga generella
bidrag till kommuner och landsting. Vidare krävs en statlig investeringsbudget som möjliggör
att infrastrukturinvesteringar lånefinansieras. Med tanke på hur låg statsskulden är, de stora
behov vi har inom välfärden, behovet av framtidsinvesteringar och klimatomställning är det
inte rimligt att i detta läge ha som yttersta mål att betala av mer på statsskulden.
Överskottsmål
Den svenska statsbudgeten har gått med stora överskott de senaste åren. Den offentliga
sektorns konsoliderade bruttoskuld minskade mellan 2017 och 2018 med 9 miljarder kronor.
Under samma period ökade BNP i löpande priser med 213 miljarder kronor. Skulden
minskade därmed från 40,7 procent av BNP 2017 till 38,8 procent av BNP 2018 och gick
under 2019 under skuldankarmålet om 35 procent. Den offentliga sektorns skuld var då den
lägsta sedan 1978. Kostnaderna för att rädda jobb och företagande i den rådande pandmin har
förvisso gjort att statsskulden ökat något men den samlade skulden ligger fotsatt på historiskt
låga nivåer. Överskottsmålet har varit centralt för den kraftiga reduceringen av skuldkvoten
sedan 1990-talskrisen. Emellertid har överskottsmålet inte samma fördelar i ett läge av
historiskt låg skuldsättning.
Det finns en kostnad förknippad med att hålla skuld. Den kostnaden måste ställas i relation till
de samhällsvinster som finns att göra i form av högre tillväxt och sysselsättning som följer av
en mer expansiv finanspolitik. I dagsläget talar mycket för att kostnaderna för överskottsmålet
genom dess effekter i lägre tillväxt vida överstiger kostnader för att hålla skulden.
Vi måste ta initiativ till ökade offentliga investeringar för att få i gång ekonomin och skapa fler
jobb. Med fler i arbete ökar skatteintäkterna och samhällets utgifter för arbetslöshet, ohälsa och
social utslagning minskar. En kraftfull investeringspolitik och stora välfärdssatsningar skapar en
hållbar utveckling och ett bättre samhälle. Det behövs med andra ord en offensiv ekonomisk
politik som kan fungera som katalysator för samhällsutvecklingen som bygger på målet om full
sysselsättning och en fördelningspolitik för ökad jämlikhet. Med hjälp av en expansiv
finanspolitik, fördelningspolitiskt rättvis skattepolitik och en aktiv penningpolitik kan den
ekonomiska utvecklingen styras i rätt riktning. Sammantaget talar detta för att dagens
överskottsmål och skuldankare för de offentliga finanserna bör överges för ett balansmål med
möjligheten att gå med underskott under perioder som kännetecknas av djupa lågkonjunkturer
med betydande BNP-fall och stora risker för massarbetslöshet.
Lånefinansiering
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Det finanspolitiska ramverket utgör ett hinder för statens möjligheter att låna till investeringar.
Dessutom tillåter det inte att investeringen betalas under dess livstid, det vill säga så kallad
avskrivning. Ramverket, som det är utformat idag, begränsar det ekonomiska
handlingsutrymmet för staten och tränger undan nödvändiga satsningar. Det krävs ett
omfattande investeringsprogram som säkerställer en höjd investeringsnivå, mätt som andel av
BNP, och pressar tillbaka arbetslösheten. Det vore, menar distriktsstyrelsen, högst rimligt, att
skilja ekonomin för långsiktiga investeringar från statens löpande utgifter. Införandet av en
separat finansieringsstruktur för investeringar, som löper parallellt med statens driftsbudget,
skulle möjliggöra en expansiv finanspolitik som på allvar tar sikte på full sysselsättning. Det är
nödvändigt att den aktiva finanspolitiken, som en viktig del av den ekonomiska politiken, ges
en starkare ställning som ett konjunkturpolitiskt verktyg.
Det behöver skapas förutsättningar för en mer aktiv och flexibel finanspolitik genom att
regelverket ändras så att huvudregeln blir lånefinansiering av statliga, och samhällsekonomiskt
lönsamma, investeringar. Däremot utgör det finanspolitiska ramverket inget hinder för
regioner och kommuner. De har i nuläget möjlighet att lånefinansiera investeringar redan idag.
Vidare kan lånen skrivas av under investeringens livstid. Många kommuner och regioner
tillämpar ibland lånefinansiering, men långt ifrån alla. Ibland är den egna ekonomin så god att
det är ekonomiskt mer fördelaktigt att finansiera en investering med egna medel.
Huvudregeln för investeringar bör vara lånefinansiering. Det bör ändå vara upp till staten och
respektive kommun och region att avgöra när det ska göras. Det finanspolitiska ramverket som
begränsar statens möjlighet till lånefinansiering förändras.
Statlig investeringsbank
En statlig investeringsbank skulle kunna utformas på liknande sätt som Europeiska
Investeringsbanken och Nordiska investeringsbanken. En svensk statlig investeringsbank
skulle bli ett viktigt komplement som vi själva styr över. Förutom att säkra lånefinansiering till
viktiga offentliga investeringar kan vi möjliggöra att pensionsfondernas pengar investeras i
viktiga framtidsprojekt för Sverige. Detta är både en säker investering för pensionsspararna
och en investering för framtida generationer. Klimatomställningen är en viktig del i detta. Vi
har stora investeringsbehov framöver: bygga bostäder, upprusta bostäder, bygga järnvägar,
upprusta järnvägar, bygga ut elnätet för att bara nämna några.
Finansmarknadsråd
Den finansiella sektorns dominans i form av ekonomiska muskler och informell politisk makt
står i vägen för förverkligandet av ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Diskussionen om hur
vi kan stå emot kapitalkrafterna och vända utvecklingen åt rätt håll är därför aktuell.
Distriktsstyrelsen menar emellertid att det är en diskussion som bör föras av våra folkvalda
som redan idag har full möjlighet att ta in den expertis om de skulle anse det nödvändig för att
kunna fatta välgrundade beslut. Distriktsstyrelsen menar emellertid att det även fortsättningsvis
bör vara statsministern som avgör vilka som ska arbeta i statsministerns stab. Det är inte en
fråga för partiorganisationen att hantera.
Vinster i välfärden
Vinstdrivande företag i offentlig- och skattefinansierad verksamhet Sverige har sedan 1990talet varit världsledande när det gäller marknadiseringen av välfärden. Distriktsstyrelsen
instämmer i att vinstdrivande företag inom skattefinansierad verksamhet behöver begränsas.
Välfärden ska finansieras gemensamt och vara demokratiskt styrd.
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Vinst i välfärden leder till att marknadskrafter får utrymme på områden där behoven ska styra
hur resurserna fördelas och sätter en av grundprinciperna för välfärden - av var och en efter
förmåga – åt var och en efter behov i gungning. För att skapa trygghet måste välfärd ges efter
behov och omfatta alla. Välfärden är ett redskap för att minska ojämlikheten och klyftorna
mellan olika grupper i samhället. När välfärdssystemen är som bäst ökar de friheten,
jämlikheten och demokratin. Vinstintressen slår sönder den generella välfärden och minskar
legitimiteten i vårt gemensamma system. Den senaste tiden har det blivit alltmer vanligt med
privata sjukvårdsförsäkringar, där den som har råd köper sig före den med större behov. Den
enskildes förmåga att göra sin röst hörd och att betala ur egen ficka är inget som borde påverka
möjligheten och rättigheten till vård. Det här är en utveckling som måste stoppas.
Distriktsstyrelsen är medveten om att en del av de företag som bedriver skattefinansierad
välfärdsverksamhet betalar oskäligt stora vinster till sina ägare. Distriktsstyrelsen menar också
att skattepengar som är avsedda till skola, vård och omsorg för medborgarna ska gå till detta,
inte till oskäliga vinster till de privata intressen som äger företag inom välfärdsbranschen.
Möjligheten att ta ut stora vinster som bedriver skattefinansierad verksamhet måste därför
begränsas.
30 miljarder till välfärden
Distriktsstyrelsen instämmer i den bild motionären tecknar av att de framtida behoven inom
välfärden är stora och kommer att kräva att mer resurser avsätts för att möta behovet.
Distriktsstyrelsen menar också att det för socialdemokratin är självklart att sätta välfärdens
finansiering och behov före högerns krav på skattesänkningar. Vidare att det kommer att
behövas fler stora generella välfärdssatsningar för att möta behoven inom kommuner och
regioner. Distriktsstyrelsen delar emellertid inte uppfattningen att lösningen i att få fram mer
resurser till välfärden ligger i att riva upp januariavtalet. Regeringen har under nuvarande
period tillskjutit flera miljarder till välfärden genom överenskommelser som riktas sig till
verksamhet både i kommuner och regioner. Överenskommelsen om den nära vårdens
utveckling som ensamt omfattar nära sex miljarder kronor är ett av flera exempel på detta.
Distriktsstyrelsen instämmer vidare i att det finns ett fortsatt behov av fler satsningar från
statens sida och kommer att fortsätta att arbeta för fler generella satsningar till kommuner och
regioners välfärd. Eftersom distriktsstyrelsen menar att en omförhandling av januariavtalet inte
är den väg som bör beträdas för att uppnå det syftet föreslår distriktsstyrelsen att yrkande
avseende det ska besvaras.
Offentlig upphandling
Motionären lyfter fram en del av de problem som systemet med offentliga upphandlingar kan
föra med sig och pekar också på det problematiska med att marknadsekonomiska principer har
fått ett utrymme inom offentligt driven verksamhet. I motionen föreslås att socialdemokraterna
i Skåne ska verka för att det utreds hur fler gemensamt ägda bolag ska kunna inrättas för att
delta i offentliga upphandlingar. Distriktsstyrelsen menar att problemet i vårt system med
upphandlingar inte främst ligger i avsaknaden av bolag som kan lägga anbud på de
förfrågningsunderlag som ligger ute för anbud. Snarare ligger problemen i de legala
begränsningar som finns i konkurrenslagstiftning och upphandlingslagstiftning. Systemet med
offentlig upphandling har varit under diskussion under en tid. För socialdemokraterna har
diskussionen ofta handlat om att försöka få fram en förändring av lagstiftningen som gör det
möjligt att få en ökad flexibilitet som passar bättre för de behov som kommuner och regioner
har men också att få möjlighet att ställa ökade sociala krav, exempelvis kollektivavtal och
införande av vita jobb modeller. Att lösningen på de problem som finns skulle ligga i att
offentlig verksamhet skapade bolag för att konkurrera på en slags fiktiv marknad är
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distriktsstyrelsen tveksam till. Snarare borde rätt väg att gå vara att istället återta verksamheten i
egen regi eller att låta bli att genomföra en upphandling och driva verksamheten själv.
Distriktsstyrelsen delar uppfattningen rörande läkemedel, att dessa problem till stor del beror
på de privatiseringar och avregleringar som genomförts inom området, samt att det är
nödvändigt att se över hur tillgången till läkemedel och annan nödvändig sjukvårdsmateriel kan
säkerställas. Region Skåne bedriver också redan ett aktivt arbete för att säkerställa tillgången till
läkemedel och liknande produkter genom den regionala läkemedelsstrategin.

Övriga skattefrågor
Fastighetsskatt
Välfärden är underfinansierad och måste förstärkas med mångmiljardbelopp under kommande
år, bara för att behålla nuvarande välfärdsnivå. Den samlade skattekvoten har fallit med ca 5
procentenheter under alliansens regeringsår. Det motsvarar ca 250 miljarder kronor i förlorade
skatteintäkter. En socialdemokratisk välfärdspolitik kan inte finansieras med en borgerlig
skattepolitik. Att höja skattekvoten är därför nödvändigt. Skatt på fastigheter är en skatt som
bör höjas, dock med begränsingsregler i förhållande till hushållets samlade förmögenhet.
Distriktsstyrelsen delar flera av intentionerna i samtliga motioner om fastighetsskatten, inte
minst att dagens beskattning är regressiv eftersom det finns ett mycket lågt maxtak för den
nuvarande avgift. När fastighetsskatten ersattes med en ”fastighetsavgift” så sänktes den
procentuella beskattningen från 1,5% av taxeringsvärdet till 0,75% och ett maxtak infördes.
En reformerad fastighetsskatt är därför både önskvärd och en fråga om rättvisa, men bör
kompletteras med en begränsningsregel så att vanliga löntagare som äger en fastighet i
områden som över tid haft stora värdeökningar ska inte behöva flytta.
Styrelsen menar vidare att ta bort möjligheten att skjuta upp skatten i samband med byte av
fastighet, den så kallade flyttskatten, ökar inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden vilket gör
att människor drar sig för att flytta av ekonomiska skäl.
Att i detta läge sänka procentsatsen i fastighetsskatten, så att vi inte får in större skatteintäkter
än dagens 14,6 miljarder kronor, innebär att vi missar en viktig möjlighet att finansiera
välfärden.
Ränteavdrag
Distriktsstyrelsen instämmer i det som framförs i motioner om att det är problematiskt att
bopriserna stiger på många håll i landet och att det i sin tur skapar en segregerad
bostadsmarknad.
Distriktsstyrelsen är däremot tveksam till om ränteavdraget är det instrument som kommer att
utradera orättvisorna mellan låg- och höginkomsttagare. Distriktsstyrelsen menar att skillnader
i inkomst och effekterna i dem istället bör minskas genom skattesystemet och genom att bygga
ut välfärden. Det är verktyg som ger större effekt och dessutom omfattar alla
höginkomsttagare – oavsett boendeform. Möjligenheten till ränteavdrag över 100 000 bör dock
begränsas rejält och ett maxtak införas.
ROT-avdrag för hyresrätter
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ROT-avdraget är i grunden ett konjunkturpolitiskt verktyg som ska användas i lågkonjunktur.
När det används ska det vara skattemässigt neutralt mellan upplåtelseformerna. ROT-avdrag
ska också när det används vara utformad för att ge maximal klimatnytta. Hyresrätten är idag
skattemässigt missgynnad. Boendekostnaden för en nybyggd bostadsrätt är i genomsnitt
väsentligt lägre än för nybyggd hyresrätt. Hyresgästföreningen har gjort beräkningar som visar
att det skiljer i genomsnitt 4000 kronor i månaden till bostadsrättens favör.
Det kan också noteras att när hyresrätter har renoverats, tas ofta full områdeshyra ut, med
stora hyresstegringar som effekt. Det förekommer att befintliga hyresgäster inte har råd att bo
kvar. Samtidigt som hyresgästerna kan får bära renoveringskostnaderna – dessutom i
boendeform som generellt är väsentligt dyrare än bostadsrättsformen – har staten under de
senaste 10 åren subventionerat hus- och bostadsrättsägarnas renoveringar för totalt cirka 128
miljarder kronor. Avdragen har dessutom tydligt en fördelningsprofil till höginkomsttagares
förmån. Den fjärdedel som har de högsta inkomsterna använder drygt hälften av ROTavdragen.
En möjlighet för att utjämna såväl skatteorättvisorna mellan hyresrätt och bostadsrätt och
generellt minska den omfördelning från låginkomsttagare till höginkomsttagare som sker via
dagens ROT-avdrag kan vara att införa ett motsvarande eller liknande avdrag för hyresrätter.
Dess exakta utformning kräver dock noggrann utredning.
Kooperativt ägande
Motionären lyfter fram det kooperativa ägandet som ett av flera verktyg för arbetarrörelsen att
utmana en dåligt fungerande marknad. I kooperationens vagga handlade det om att skapa
förutsättningar för arbetare att kunna införskaffa livsmedel till rimliga priser och att skapa en
motvikt mot de kapitalstarkas maktövertag och vinstdrift gentemot de svagare i samhället.
Motionären pekar också på att de ti dagens samhälle alltjämt är aktuellt med kooperativt
ägande på ett flertal områden. Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens analys om att ett
ökat kooperativt ägande som ett alternativ till den koncentration av ägande och kapital som
förekommer i samhället vore önskvärd och att en utredning om hur det ska bli möjligt är
nödvändig och anser som motionären att det är en fråga som bör gå vidare till partikongressen
och riksdagsgruppen. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att bifalla motionen.
Värnskatt
Värnskatten togs tidigare ut med 5 procent på årsinkomster över 703 000 kronor (2019). Som
en del i överenskommelsen med Centern och Liberalerna avskaffades denna förhöjda statliga
skatt från med årsskiftet 2019/20. Skatten berörde endast höginkomsttagare, omkring 380 000
personer eller 3,8 procent av befolkningen. Detta kan ställas i relation till att kostnaden för
statskassan för dess avskaffande i form av minskade skatteintäkter årligen uppgår till omkring 6
miljarder kronor. Skattens symboliska betydelse i att de som tjänar mest bidrar mer till vårt
gemensamma samhällsbygge är en principiellt viktig fråga som distriktsstyrelsen menar att vi
som Socialdemokrater inte bör bortse ifrån. Distriktsstyrelsen menar att de sex miljarderna är
resurser som borde kunna användas till annat än att lätta på skatten för de som tjänar mest.
Distriktsstyrelsen delar således motionärens uppfattning om att skatten bör återinföras och att
Socialdemokraterna ska driva detta. Distriktsstyrelsen menar emellertid att skatter som
huvudregel inte ska vara ett instrument som används endast för tillfälliga regleringar. Tvärtom
menar distriktsstyrelsen att värnskatten borde återinföras utan någon tidsbegränsning.
E av motionerna föreslår ett införande av en ny sorts klimatvärnskatt som då också skulle tas
ut efter liknande principer som den nyss avskaffade. Motionären lyfter vidare fram att
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intäkterna från skatten skulle öronmärkas för klimatet och grundar det på en uppfattning om
att höginkomsttagare har en mer omfattande konsumtion. Distriktsstyrelsen ställer sig, som
framgått av utlåtande över andra motioner som rör värnskattens återinförande, positiv till att
åter ta ut värnskatt av de rikaste. Att rikta en viss del av skatteintäkterna till en särskild åtgärd
menar distriktsstyrelsen emellertid att man bör iaktta en viss försiktighet med. Förvisso tas det
ut en rad olika skatter kopplat till något särskilt, exempelvis moms eller skatt på tobak med
mera eftersom det kan anses ha en symbolisk funktion och också när det gäller exempelvis
tobak, göra varan dyrare vilket också kan ha en begränsande effekt gentemot konsumenterna.
Huvudprincipen för hur skattemedel används borde dock vara att det finns en möjlighet för
staten att i sin budget prioritera efter de behov som finns. De sex miljarderna som skulle varit
intäkten ifrån värnskatten kunde exempelvis ha använts för satsningar i skolan eller i omsorgen
– eller för den delen – på klimatarbete. Genom att inte öronmärka skatteuttaget för vissa syften
skapas ett större manövreringsutrymme för staten – vilket distriktsstyrelsen menar är en bra
princip. Att de skatteintäkter som finns också i stor utsträckning används för att investera i det
gemensamma i form av infrastruktur, social trygghet eller annat som kommer alla medborgare
till del efter behov är viktigt också ur perspektivet att det ger systemet och beskattningen en
legitimitet hos folkflertalet. Medborgaren bidrar ekonomiskt och får sedan del av den service
som skatten är med att finansiera.
RUT
RUT-reformen har bidragit till mellan 7 700 och 9 300 fler arbetstillfällen mellan åren 2010–
2015. Bruttokostnaden per rut-jobb ligger på mellan 1,55-1,87 miljoner kr. RUT har ökat från
277 miljoner år 2009 till drygt 5 miljarder år 2018. Majoriteten av de anställda inom
rutföretagen är kvinnor. Många är utrikesfödda, framför allt i storstäderna. De flesta
rutarbetare som är födda utanför Sverige är arbetskraftsinvandrare som kommer hit för att
börja arbeta direkt, eller anhöriga till någon som inte är flykting. Till stor del handlar det alltså
om skattesubventionerad arbetskraftsinvandring.
Enligt Skatteverkets statistik görs runt 60 procent av alla rutköp i de tre storstadslänen. De
största rutavdragen görs i höginkomstkommunerna Danderyd, Lidingö och Sollentuna. Enligt
SCB (2016) är det relativt ovanligt att utnyttja rutavdraget i glesbygdskommuner och där är
avdragen även mycket mindre.
SCB:s statistik över skattereduktioner för hushållsarbete i 2018 års taxering visar att bland
personer med en inkomst på över 83 000 kronor i månaden gör hela 42 procent rutavdrag,
alltså nära hälften. Höginkomsttagare gör också större avdrag. Bland dem som har en
månadsinkomst över 83 000 kronor ligger genomsnittet på 10 700 kronor per år. LO
konstaterar att i gruppen med en genomsnittlig LO-inkomst, på 26 500 kronor i månaden, gör
knappt var tionde rutavdrag. RUT gynnar således i första hand de som redan är privilegierade
och bidrar till att subventionera låglönemarknader i och runt de större städerna. Det bidrar till
ökade klassklyftor och ojämlikhet. Om skattereduktionen för RUT-avdraget avskaffas stärks
statens finanser med cirka 6,1 miljarder kronor år 2020 och 6,4 miljarder kronor 2021.
Distriktsstyrelsen instämmer således i att RUT-avdraget borde avskaffas.
Båtskatt
Båtlivet är en viktig del av många svenskars fritids- och semesterliv. Men minst lika många
tillbringar fritiden i sommarstugan eller reser med husbil eller husvagn. Skillnaden är att
fritidshus, husbilar och husvagnar beskattas. Även vanliga bilar beskattas. Det är ologiskt att
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inte även båtar beskattas, särskilt med tanke på de miljöeffekter och offentliga kostnader som
båttrafiken orsakar.
Kommunerna betalar för rengöring av stränderna och hamnar där båtarna kan lägga till. Staten
har ansvar för sjöräddningen och större föroreningar som båttrafiken orsakar. Allt detta kostar,
trots att sjöräddningen dessutom bärs upp av ideella krafter.
Ett båtregister är dessutom en nödvändig förutsättning för en effektiv bekämpning av
båtstölder och andra brott till sjöss.
Båda motionerna har en bra inriktning. Motion 89 saknar dock att-sats och avslutas med att
motionären ger i uppdrag åt socialdemokraterna i Lund att anta motionen och verka för
genomförandet i kommande beredningsorgan. Partidistriktet har ingen rådighet över vad
socialdemokraterna i Lund gör och motionen får därmed anses som besvarad.
Löntagarfonder
Tanken med löntagarfonder var ursprungligen att få andel i ägandet av företagen bland annat
med syfte att ta del av företagens vinster. Detta är i grunden goda intentioner. I en allt mer
internationaliserad värld är dock företagen och kapitalet alltmer lättrörliga över gränserna.
Många företag är dessutom redan multinationella med dotterbolag i olika länder. Så länge
löntagarfonder bara finns i Sverige och inte i andra länder finns överhängande risker att
kapitalkrafterna undgår att bidra till fonderna genom olika former av skatteplanering eller flytt
av verksamhet. Distriktsstyrelsen har svårt att se att löntagarfonder skulle bli ett kraftfullt
verktyg i stärkandet av löntagarnas rättigheter i dagens internationaliserade värld. Det finns
emellertid andra vägar att se till att arbetstagarna får större del av det värde de har skapat. Ett
effektivt sätt att se till att företagen delar med sig av sina vinster till arbetstagarna är att stärka
fackföreningsrörelsen, som kan verka för att en större del av överskottet går till löneökningar.
Ett annat sätt är att höja arbetsgivarnas avsättning till löntagarnas pensioner. Idag är
pensionssystemet underfinansierat vilket leder till låga pensioner. Ska vi nå målet att alla ska få
minst 70% av sin tidigare lön i pension krävs högre avsättningar till pensionssystemet.
Avdragsrätt för fackavgift och A-Kassa
Avdragsrätt för fackavgift och A-kassa är, precis som motionären frhålelr, viktigt för
demokratin och samhället. Under 2020 har konsekvenserna av ett uteblivet medlemskap i fack
eller a-kassa blvit tydligare för allt fler. Pandemin har gjort att tusentals har varit i större behov
av ekonomiskt stöd. Avskaffandet av avdragsrätten för medlemskap i A-kassa och fackförbund
gjorders första gången av regeringen Reinfeldt 2007. Det har lett till att avgiften för
medlemmarna har blivit mer kostsam vilket troligen har bidragti till sjunkande medlemsantal i
såväl fack som A-kassa. Distriktsstyrelsen ser med oro på denna utveckling och tror precis som
motionären att ett årerinförande av avdragsrätten kan vara ett av flera steg för att sänka
trösklarna så att fler vill bli medlemmari fackföreingar och A-kassa.
Skatteplanering och moms
Momsen ska inte påverka om kommunen väljer att utföra tjänster i egen regi eller upphandla
dem från privata entreprenörer. Detta sker genom en momsersättning till kommunerna som
gör att dessa kompenseras för ingående moms i verksamhet som inte är momspliktig. Genom
systemet kompenseras också kommuner, samordningsförbund och beställarförbund med en
viss procent av priset vid upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg
och utbildning. Likaså vid bidrag till näringsidkare inom sjukvård, tandvård, social omsorg och
utbildning. Det gäller även förhyra av lokaler för särskilt boende. Syftet med ersättningen är att
momsen inte ska vara en kostnad för kommunen. Givetvis ska inte heller kommunens val av
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driftsform dvs. förvaltning eller bolag spela någon roll och den frågan utreds inom
finansdepartementet. Den löses kanske inte heller bäst genom ändringar i
mervärdesskattelagstiftningen som just nu ändå är under förändring eftersom den styrs av EU:s
sjätte mervärdesdirektiv som Unionen just nu ser över.
Ocker
En av motionerna lyfter fram att det finns en ökad risk för kraftigt stigande priser under
pandemier, viket ger en ökad risk för att säljare tar ut extremhöga priser vilket drabbar enskilda
med en svagare ekonomisk ställning. Motionären beskriver hur det kan slå hårdare mot
personer i en redan utsatt ställning och föreslår därför att ockerpriser görs olagliga.
Distriktsstyrelsen konstaterar inledningsvis att det redan finns ett förbud mot ocker i gällande
rätt. För att ocker ska anses föreligga ocker krävs att någon har uppenbart utnyttjat en annan
persons trångmål vid ett avtal eller någon annan rättshandling. Personen ska också ha fått
någon förmån av det samtidigt som det ska råda ett uppenbart missförhållande till
motprestationen. Den som begår ocker riskerar böter eller fängelse. Distriktsstyrelsen
instämmer i att det kan anses olämpligt att ta ut höga priser på grund av att det råder brist på
varor, men menar att då nuvarande lagstiftning redan upprätthåller ett skydd mot ocker bör
motionen anses besvarad.

Samtliga attsatser i motionerna
Motion 80 Angående ett gemensamt läkemedelsbolag
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.
Motion 81 Underskottsregler för investeringar och drift
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.
Motion 82 Underskottsregler för investeringar och drift
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.
Motion 83 Underskottsregler för investeringar och drift
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.
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Motion 84 Underskottsregler för investeringar och drift
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.
Motion 85 Den ekonomiska politiken måste läggas om
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
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
Motion 86 Ekonomisk politik
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
Motion 87 En ny ekonomisk politik för flertalet
Att
Socialdemokraterna i Skåne län bör verka för att Sverige inför en ny förmögenhetskatt.
Att
Socialdemokraterna i Skåne län bör verka för att Sverige inför en ny skatt på arv och
gåvor.
Att
Socialdemokraterna i Skåne län bör verka för att Sverige inför en ny skatt på lyxvillor.
Att
Socialdemokraterna i Skåne län bör verka för att Sverige höjer skatten för de med allra
högst kapitalinkomster.
Att
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.
Att
Socialdemokraterna i Skåne län bör verka för att överskottsmålet tas bort
Att
Socialdemokraterna i Skåne län bör verka för att Sverige kraftigt skärper straffen samt
försvårar den grova skattesmitningen.
Motion 88 Finansiera genom lån
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 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.
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Motion 89 Finanspolitik
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
Motion 90 Inför finanspolitiskt ramverk utan överskottsmål och där man separerar
investeringsbudget från driftsbudget
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.
Motion 91 Inför progressiv fastighetsskatt
Att
utreda möjligheterna att införa en progressiv fastighetsbeskattning
Motion 92 Kommunal fastighetsavgift
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.
Motion 93 Återinför fastighetsskatt som flertalet upplever som rimlig
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
Motion 94 Ny ram för den ekonomiska politiken
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
Motion 95 Ny ram för den ekonomiska politiken
Att
Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till
distriktskongressen.
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Att
Att
Att
Att

Socialdemokraterna i Skåne verkar för att överskottsmålet för de offentliga finanserna
tas bort.
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
Socialdemokraterna i Skåne verkar för att en statlig investeringsbank skapas för
finansiering av bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön industriell
omvandling.
Socialdemokraterna i Skåne verkar för att ett finansmarknadsråd direkt underställt
statsministern inrättas.

Motion 96 Ny ram för den ekonomiska politiken
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
Motion 97 Ny ram för den ekonomiska politiken ger en starkare socialdemokrati
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.
Motion 98 Skapa en statlig investeringsbank
Att
en statlig investeringsbank skapas för finansiering av bostadsbyggande,
infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling,
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.
Motion 99 Skapa en statlig investeringsbank
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.
Motion 100 Skapa en statlig investeringsbank
Att
Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för
Att
en statlig investeringsbank skapas för finansiering av bostadsbyggande,
infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling,
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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.

Motion 101 Skapa en statlig investeringsbank
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.
Motion 102 Överge överskottsmålet
Att
Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för, överskottsmålet för de offentliga
finanserna tas bort.
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.
Motion 103 Överge överskottsmålet
Att
Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för,
Att
överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort.
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.
Motion 104 Tillsätt finansmarknadsråd under statsministern
Att
Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för,
Att
ett finansmarknadsråd direkt underställt statsministern inrättas,
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.
Motion 105 Överge överskottsmålet
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
partidistriktets årskongress som sin egen.
Motion 106 Tillsätt finansmarknadsråd under statsministern
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.
Motion 107 Angående ROT-avdrag för fastighetsägare i kommunala bolag,
allmännyttan
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.
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Att
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.
distriktskongressen bifaller motionen och översänder den till riksdagsgruppen.

Motion 108 Inför rot avdrag på hyresrätt
Att
utreda möjligheten att införa rot avdrag på hyresrätter
Motion 109 Att främja kooperativt ägande
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.
Motion 110 Att återinföra värnskatten
Att
Skånes socialdemokratiska partidistrikt ska driva att värnskatten ska återinföras
Att
motionen översänds till den skånska socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Motion 111 Värnskatt
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.
Motion 112 Avskaffa RUT
Att
Skånes Socialdemokratiska partidistrikt antar motionen
Att
motionen skickas till den Skånska Riksdagsgruppen
Motion 113 Båtskatt och obligatoriskt båtregister för fritidsbåtar
Att
anta motionen och verka för genomförandet i kommande beredningsorgan.
Motion 114 Inför båtskatt och båtregister
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
Motion 115 Det är dags att göra verklighet av kollektiva löntagarfonder
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
Motion 116 Klimatvärnskatt
Att
distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet att vi
inför det kommande valet lovar en ny klimatvärnskatt.
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Motion 117 Kräv 30 miljarder till välfärden
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.
Motion 118 Om fler gemensamt ägda bolag för att delta i offentliga upphandlingar
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.
Motion 119 Säkring av försörjningen av vårdprodukter
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.
Motion 120 Ta bort möjligheten till kreativ skatteplanering
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.
Motion 121 ta bort ränteavdraget på bostäder
Att
utreda möjligheten att ta bort ränteavdraget på bostäder
Motion 123 åtgärder för ökad jämlikhet genom minskade ekonomiska klyftor
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 Sgruppen i EU-parlamentet
Motion A60 Stoppa övervinster i välfärden
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.
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Motion A61 Vinster i välfärden
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.
Motion A62 Stoppa vinstjakten i skola, vård och omsorg
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
Motion A63 Avdragsrätt för fackavgift och A-Kassa
Att
avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs.
Att
avdragsrätten för A-kassan återinförs.
Att
partidistriktet översänder motionen till den skånska riksdagsgruppen för
genomförande.
Motion A65 RUT och ROT
Att
Socialdemokraterna driver frågan att avdrag enligt ROT och RUT endast får användas
till tjänster och arbeten som utförs inom Sverige
Motion A66 Gör ockerpriser olagliga
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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§25 Jämställdhet
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: 124, 125, A14 och A15
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

bifalla motion nr A 14, samt
attsats 1 i motion nr A 17

Att

besvara motion A 17, 124, 125

Arbetarekommunen skickar in
motion 124, 125 och A 14 som Egen
motion A17 som Enskild

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Ojämställd fördelning av makt
Distriktsstyrelsen tycker det är viktigt att belysa hur ojämställdheten i grunden handlar om en
skev fördelning av makt. Vi tycker det är bra om detta kan belysas på ett mer strukturellt sätt
för att visa en aktuell bild av maktfördelningen i samhället utifrån ett genusperspektiv.
Lika lön
Distriktsstyrelsen anser att vi måste vara ännu tydligare med att kön inte ska avgöra din lön.
Fortfarande är inkomstskillnanden nästan 3,6 mkr mellan män och kvinnor under ett helt
arbetsliv. Det är oacceptabelt. Kvinnolobbyn driver många bra förslag för att nå ett jämställt
samhälle men vi kan inte bifalla alla förslag från kvinnolobbyn utan att veta vad de gäller eller
vad de i sak vill uppnå. Distriktsstyrelsen menar också att det är viktigt att vi värnar den
svenska modellen där det är parterna som ansvarar för lönebildningen. Vi vill därför inte ställa
krav i kollektivavtal som parterna bör förhandla om. Däremot har vi redan beslut på att vi vill
ha jämställda löner och att man inte får diskriminera på grund av kön. För att nå jämställda
löner krävs mer resurser till offentlig sektor där en stor del av kvinnor är anställda. Det behövs
också en minskad könssegregering på arbetsmarknaden, heltid som norm, ett jämställt uttag av
föräldraförsäkringen och vård av barn samt jämn fördelning av det obetalda hemarbetet. Alla
dessa områden bidrar idag till sämre löneutveckling hos kvinnor, högre sjukskrivningstal och
psykisk ohälsa hos kvinnor. Att nå en jämställd arbetsmarknad och ett jämställt samhälle är ett
högt prioriterat mål för Socialdemokraterna och mer kan och bör göras på området.
Däremot anser inte distriktsstyrelsen att distriktskongressen redan nu två år innan valet bör
fatta beslut om vilka frågor det Socialdemokratiska partiet ska driva i valrörelsen.
Jämställt arbetsliv
För att vi ska kunna nå ett jämställt samhälle måste arbetsmarknaden bli jämställd mellan män
och kvinnor. Mellan 2017 och 2018 minskade arbetslösheten inom alla grupper. Det är bra och
viktigt. Dock gjorde det inte det bland utomeuropeiskt födda, där ökade arbetslösheten bland
kvinnor medan den i stort var oförändrad bland män.
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Distriktsstyrelsen delar därför helt motionärernas inställning till att vi måste ta ett större och
särskilt ansvar för att säkerställa utomeuropeiskt födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.
Det är också grunden för ett samhälle som håller ihop samt allas rätt till ett fritt och
självständigt liv. Alla ska kunna ha ett jobb eller sysselsättning att gå till. Regeringen föreslog i
budgeten totalt 56 miljoner kronor för intensivår för nyanlända för snabbare etablering på
arbetsmarknaden. Satsningen på svenska från dag ett för asylsökande har också förlängts och
50 miljoner kronor tillförs till språkträning för föräldralediga.
Utöver detta har även mer satsningar lagts in för att fortsatt satsa på extratjänster som vi vet
det finns många goda exempel på runt om i Skåne. Distriktsstyrelsen menar också vidare att
det måste vara så att de insatser som erbjuds utgår från individens förutsättningar, erfarenheter
och kunskaper. Att som motionärerna beskriver göra praktik eller liknande inom ett område
där en verkat tidigare är därför ett mycket bra exempel på hur en aktiv arbetsmarknadspolitik
bör bedrivas. Distriktsstyrelsen vill därför besvara motionen i sin helhet då det är helt i linje
med vad som redan drivs från partiet och som regeringen även genomför.

Samtliga attsatser i motionerna
Motion 124 Lika lön för kvinnor och män
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.
Motion 125 Jämställt arbetsmarknad
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
Motion A14 Jämställdhet
Att
Socialdemokraterna gör en maktutredning med genusperspektiv som skall vara klar juni
2022.
Att
Partidistriktet översänder motionen till den skånska riksdagsgruppen för
genomförande.
Motion A17 Lika lön oavsett kön i samma yrke
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
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§ 26 Brott och straff
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: 126-134 samt A4-A10, A15A16
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

bifalla motion nr A4, A5 och A16, samt
attsats 3, 4, 5 i motion nr 129-132
attsats 6 och 7 i motion nr 129, 130 och 132
attsats 2, 3, 4 och 5 i motion nr A15

Att

besvara motion nr 128, 133, 134 och A7 samt
attsats 1 i motion nr 129-132

Att

avslå motion nr 126, 127, A6, A8, A9, samt
attsats 2 i motion nr 129-132
attsats 1 och 2 i motion nr A10
attsats 1 och 6 i motion nr A15

Arbetarekommunen skickar in
motion 126, 128-132, A4, A5, A8, A15 och A16 som Egen
motion 127, 133, 134, A6, A7, A9 och A10 som Enskild

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Kriminalitet föds ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk. För att komma tillrätta med den
behövs stora satsningar på vår gemensamma välfärd. Men kriminalitet måste också bekämpas
med ett starkt rättsväsende. Sverige är i grunden ett tryggt land men vi har problem som måste
mötas med kraft. Därför har lagar skärpts för att bekämpa terrorism, knäcka den organiserade
brottsligheten och få mäns våld mot kvinnor att upphöra.
Om staten inte tar sitt ansvar för tryggheten så kommer den istället att bli en fråga för privata
lösningar. Då blir trygghet en fråga om individers resurser i stället för en fråga om behov. En
socialdemokratisk kriminalpolitik bygger på gemensamma lösningar som skapar trygghet för
alla.
Den offentliga debatten landar ofta i diskussioner om hårdare straff och fler polisiära
befogenheter, vilket är viktigt, men tvärr lyfts inte, det kanske än viktigare, proaktiva
trygghetsarbetet upp lika ofta. Det arbete som startar innan frågan om ”kriminalitet” ens är
aktuell.
I våra olika partiprogram, både på nationell och regional nivå (se exempelvis det nationella
partiprogrammet eller det kriminalpolitiska programmet), finns flera politiska förslag som lyfter
det proaktiva arbetet, satsningar på unga och vikten av en fungerande och stark välfärd för att
motverka kriminalitet och otrygghet.
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Uppfattningen att partiet rent retoriskt inte använder dessa förslag mer kraftfullt i den
offentliga debatten kan självklart diskuteras, men styrelsen menar att förutsättningarna för att
driva debatten från ett socialdemokratiskt perspektiv redan finns. Att mer detaljerat besluta om
hur dessa förutsättningar ska användas retoriskt bäddar för subjektiva bedömningar och snäva
användningsramar, och det är inte något vi som parti bör eftersträva.
Polisens organisation, utbildning och utrustning
Distriktsstyrelsen delar motionärens ansats om vikten av en närvarande polis i våra utsatta
områden, en polis som arbetar med det praktiska brottsförebyggandet arbetet. Ett arbete där
det är extra viktigt att skapa en tillit mellan medborgare och polisen. För att tillit ska skapas är
inte endast närvaron nödvändig utan även en uthållighet i närvaron är betydelsefull. Idag
benämns inte de poliser som arbetar med detta kvarterspoliser. Men funktionen finns och de
poliser som har detta uppdrag kallas idag områdespoliser.
De behöver dock bli fler. Idag saknar ett antal kommuner områdespoliser. Vi ser behovet och
det är en utav anledningarna till att vi intensivt jobbar med att infria vallöftet om 10.000 fler
polisanställda till 2024. Ett högt satt löfte, men ett löfte vi har goda möjligheter att infria.
Som ett led i att styra Polismyndigheten för att säkerställa en långsiktig och tydlig polisär
närvaro i hela landet så ska myndigheten redovisa vilka åtgärder de vidtar för att uppnå detta.
Myndigheten ska också redovisa i vilken omfattning det finns områdespoliser på
lokalpolisområdesnivå och i vilken utsträckning dessa arbetar fredat med kontaktskapande,
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Beredskapspolis fanns fram till år 2012, och bestod av 1500 personer som efter värnplikten
genomgått en femveckorsutbildning. Den kunde kallas in i för lättare polisuppgifter i akuta
situationer, men användes i praktiken ytterst sällan. Beredskapspolisen avvecklades på
Rikspolisstyrelsens förslag eftersom man ansåg att det inte längre fanns ett behov av den.
Polisen anser fortfarande inte att det finns ett sådant behov, och förespråkar inte ett
återinförande av beredskapspolisen. Med tanke på att polisens ordinarie organisation nu
genomgår en stor expansion, och att Sverige nu har fler polisanställda än någonsin tidigare,
anser inte heller Distriktsstyrelsen att ett sådant behov föreligger.
Under de kommande åtta åren ska Volvo leverera minst 2200 nya polisbilar till Polisen. Avtalet
gäller två modeller: Cross-country och personbilskombi. Merparten av fordonsparken kommer
att utgöras av Volvo XC 60. För trafik- och eskortuppdrag blir det Volvo V 90. Bilarna
kommer att innehålla det modernaste i teknikväg, bland annat ANPR, avancerat
navigationsystem, radar och 360-graderskamera.
Självklart ska delar av de satsningar vi nu genomför på Polsmyndigheten även gå till ny teknik.
Vilket satsningarna de facto gör. Dock ska vi som politiker inte detaljstyra vilken utrustning en
polisbil ska, de som kan avgöra det bäst är Polismyndigheten själv.
Sedan den 1 januari 2020 kan Kustbevakningen, Polisen, Säkerhetspolisen och Tullverket
bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Exakt var de ska göra detta är
också ett beslut som bäst fattas av respektive myndighet. Dock konstatera distriktstyrelsen att
APNR kameror används av tex Tullen vid Öresundsbron och i Helsingborgs hamn.
Vårterminen 2015 sökte 8 309 individer till polishögskolan. Vårterminen 2020 var den siffran
17 500. Fler söker alltså till utbildningen än det finns plaster. Det stora problemet gäller alltså
inte antalet sökande utan att för få av de sökande klarar de krav som ställs för att komma in på
utbildningen. Krav som vi inte vill sänka, det rör sig ändå om en utbildning till ett yrke som har
våldsmonopol.
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Vi behöver jobba för att bredda rekryteringen till polisutbildningen så att fler kvinnor och
personer med utländsk bakgrund kan bli poliser. På sikt strävar vi efter att göra
polisutbildningen till en högskoleutbildning, något som tex Polisförbundet efterfågar.
Polisyrket är ett oehört viktigt yrke. Men det finns fler viktiga yrken. Därför är det inte rimligt
att endast poliser ska få betalt under sin utbildning.
Böter
I Sverige finns det två typer utav böter, penningböter och dagsböter. Lägsta belopp för
penningböter är 200 SEK och högsta är 4.000 SEK. Lägsta belopp per dagsbot är 50 kr, högsta
är 1000 kr. Lägsta belopp per dagsbot är 50 kr, högsta är 1000 kr. Lägsta antal är 30, högsta
120. Antal dagsböter bestäms genom vanlig straffmätning, alltså på samma sätt som man
bestämmer antal år i fängelse. Beloppet baseras på inkomst, förmögenhet,
försörjningsskyldighet och ekonomiska omständigheter i övrigt. 30 dagsböter gånger 50 kr blir
ju 1500 kr men eftersom beloppet kan jämkas finns en reglering om att lägsta totala belopp är
750 kr. Riksåklagaren har riktlinjer för hur man räknar.
Penningböter använder man för sådant som är att betrakta som ordningsförseelser (tex cykla
mot enkelriktat, cykla utan ljus, köra bil utan säkerhetsbälte och fortkörning) och inte för
sådant som är brott i egentlig mening. Det är också förklaringen till att det är penningböter för
fortkörning och dagsböter för vårdslöshet i trafik.
I Finland, som det hänvisas till i motionen är det penningbot när du kör 3-23 km/h för fort.
Över det blir det dagsböter. I Sverige finns möjligheten till dagsböter när det rör sig om
vårdslöshet i trafik.
Skulle penningböter ersättas med dagsböter så skulle den administrativa bördan öka, inte minst
på åklagarmyndigheten. Det är de som idag hanterar de s.k. strafförelägganden som krävs för
att utfärda dagsböter.
Styrelsen ställer sig frågande till om det är rimligt med denna utökande administration för
händelser som är att betrakta som ordningsförseelser.
En hel omläggning av systemet för böter kan dessutom leda till oönskade effekter.
Livsstilskriminella som saknar legala inkomster kan få lägre böter. Boten för en buskörning
skulle i ett sådant fall sänkas från 4.000 SEK till 750 SEK
Nämndemännens villkor:
Nämndemannasystemet i Sverige är värdefullt både ur ett demokrati- och ur ett
rättssäkerhetsperspektiv, och är det är en ordning som vi som Socialdemokrater står upp för.
Uppdraget som nämndeman är ett förtroendeuppdrag som bygger på ett samhällsengagemang
på frivillig grund. Utöver ett arvode för varje sammanträdesdag har en nämndeman rätt till
ersättning för inkomstförlust som uppkommer på grund av uppdraget. Den socialdemokratiskt
ledda regeringen har genomfört ett antal insatser för att förbättra nämndemännens villkor.
Den 1 januari 2017 infördes t.ex. en rätt till ersättning för tjänstgöring efter kontorstid och för
förberedelsearbete i allmän domstol.
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Arvodet har dock inte höjts sedan 2007 och det är därmed rimligt med en höjning. I och med
att arvodena i regionen räknas upp årligen, är det rimligt att vi har samma synsätt på arvoden
för våra förtroendevalda nämndemän.
Tjänstgör du en timme är det inte rimligt att du får samma arvode som om du tjänstgör en hel
dag. Det är en princip vi har i regionen, där det idag finns tre intervall, då är det rimligt att vi
har samma princip i förhållande till våra nämndemän.
Du som förtroendevald ska inte lida ekonomisk skada för att du tar på det ett samhällsuppdrag.
Det gäller oavsett om du är anställd eller egenföretagare. Därför är det rimligt att när ersättning
för förlorad arbetsförtjänst betalas ut så ska semesterersättning och kompensation för
inbetalning till tjänstepension ingå. För nämndeman som inte har något anställningsförhållande
men som driver aktiv verksamhet som ger arbetsinkomst, är det rimligt om ersättningen
grundas på en schablonberäknad årsinkomst.
Hot och våld förekommer tyvärr även i våra domstolar. Det är något vi måste stävja. Samtidigt
är det viktigt att de som utsätts, eller riskerar att utsättas för hot och våld får ett adekvat stöd.
Det ska inte spela någon roll om den utsatte är lagman, notarie eller nämndeman. Det är därför
rimligt att samtliga omfattas av samma skydd och säkerhetsregler.
Likt andra förtroendeuppdrag är det viktigt med fortutbildningar, och lagstiftningen är levande
materia, den förändras över tid. Då är det också viktigt att nämndemän erbjuds fortbildningar
så de går i takt med den nya lagstiftningen.
Delgivning, vittnesmål:
I ett välfungerande rättssystem måste de som begår brott ställas till svars för sina handlingar.
Det är själva grunden för en rättsstat och medborgarnas förtroende för demokratin.
Samtidigt måste rättssystemet utgå från rättssäkerhetsprinciper. En sådan viktig princip är att
den som blir föremål för ett myndighetsbeslut som t ex en stämning i brottmål måste få
information och handlingar kopplat till sitt ärende. Denna delgivning är ett ansvar som måste
åligga staten.
Motionären pekar på det problem som uppstår när individer försvårar rättskipning genom att,
ibland systematiskt, undanhålla sig delgivning. Styrelsen delar uppfattningen att det är ett
problem, och att åtgärder behövs för att försvåra ett sådant beteende.
Det är bl a mot denna bakgrund som regeringen beslutat om ett försöksprojekt med syfte att
snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Försöket medför ett nytt
delgivningssätt som innebär att polisen redan på brottsplatsen informerar den misstänkte om
när och vid vilken tingsrätt en stämning och andra handlingar kommer att finnas tillgängliga.
Resultatet av försöket har varit lyckat och regeringens ambition är att det ska utvidgas till hela
landet och permanentas.
I detta sammanhang utreds också frågan om hur s k förenklad delgivning kan fortsätta att
utvecklas bl a vad gäller tidsfrister. Förenklad delgivning kan användas i brottmål om polisen
informerat den misstänkte om delgivningssättet och innebär i korthet att delgivningen anses ha
skett när två veckor förflutit från det att handlingen skickats. Det lägger ett ansvar på den
misstänkte som vet om att ett ärende pågår att själv bevaka delgivningen.
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Det pågår alltså ett arbete för att förbättra delgivningen, där framför allt den förenklade
delgivningen kommer att beröra många. Syftet är att säkerställa att ingen brottsmisstänkt ska
kunna undanhålla sig lagen.
I regeringens så kallade 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten finns en punkt om att se
över möjligheten till anonyma vittnen:
En utredning ska beskriva hur våra grannländers system med anonyma vittnen är uppbyggda
och fungerar, i vilken utsträckning anonyma vittnen används och vilket värde de då har, samt
hur dessa system hanterar eventuella kopplingar mellan tilltalad och vittne.
Det finns uppenbara problem med att använda sig utav anonyma vittnen kopplat till
rättsäkerheten.
Det måste kunna utredas om ett vittne har kopplingar till den misstänkte, om han eller hon har
något att vinna på sitt utpekande eller rentav själv är den skyldige. Att då dessutom betala för
ett anonymt vittnesmål är faktiskt helt ogörligt.
Det förekommer att vittnen under huvudförhandlingen tar tillbaka vad de sagt i polisförhör,
med följden att de misstänkta ibland går fria. För att komma åt detta problem förbereds ett
lagförslag där uppgifter i polisförhör ska ges större vikt vid rättegångar.
Det är viktigt att ett samhälle är tydlig med att skydda de mest utsatta i ett samhälle.
Sexköpslagen kom till för att skydda brottsoffer och vara tydlig med att köpa sex är en brottslig
handling. Lagen har existerat sedan 1999. Det är viktigt att lagar uppdateras till sin samtid och
förnyas. Sexköpslagen behöver ta ytterligare steg framåt och de förslag som presenteras är
viktiga att föra in i denna lag. Straffpåföljden behöver skärpas till och sexköp ska ses som ett
sexuellt övergrepp. Det får inte finnas en otydlighet i detta i sexköpslagen. För partiet är det
också viktigt att tidigare godkännande av förändringar i denna lag också genomförs. Det gäller
köp av sex utomlands. Det är bra att vår regering står bakom det men det behöver också
förverkligas. När det kommer till att orosanmäla föräldrar som köper sex är det ett viktigt steg
att ta.
Brottsoffer ska få den hjälp och stödet måste förbättras. Det handlar om människors frihet och
trygghet. Stöd i olika former behöver utvecklas och satsas på. Allt ifrån hjälp via kurator,
psykolog, till stöd i rättegång, jobb, bostad med mera. Sexköpslagen är tydlig vad som är rätt
och fel och den som tvingas till att sälja sex ska också ses som ett brottsoffer. Det går inte att
se det på ett annat sätt.
Sabotage mot socialtjänstens myndighetsutövning ska omfattas av lagstiftningen om sabotage
mot blåljusverksamhet. Myndighetsutövande socialsekreterare ska ges samma straffrättsliga
skydd som poliser
Socialtjänsten är mycket viktig i att skydda, hjälpa och stötta människor i livets olika faser.
Polismyndigheten lyfter fram hur viktig socialtjänsten är i att förhindra att människor hamnar i
brottslighet samt om de har hamnat där få stöd och hjälp att ta sig ifrån det. Många barn och
ungdomar tas också omhand eftersom antingen föräldrarna inte klarar av sitt föräldraskap och
barnen far illa eller att den unge själv har ett destruktivt beteende. Socialtjänsten hjälper också
till med att stötta människors ekonomiska situation. Listan är lång på åtgärder och insatser som
görs.
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Jobba med människor som inte tycker att det är tillräckligt med hjälp som ges, inte vill ha hjälp,
ser socialtjänsten som problem och motståndare gör att personalen inom socialtjänsten utsätts
för hot och våld av olika slag. Det är oacceptabelt att det sker. Vem vill ha en arbetsmiljö där
detta förekommer, känna rädsla av att gå till och från jobbet, att vara på sin arbetsplats och
uppleva otrygghet? Det måste till ett bättre skydd via lagstiftningen. Här är en lagskärpning
viktig och att få samma straffrättsliga skydd som poliser och omfattas av lagstiftningen om
sabotage mot blåljusverksamhet är helt rätt väg att gå. Arbeta inom socialtjänsten ska inte
innebära en fara för sitt och närståendes liv.
Varje människa som hamnar i kriminalitet är en förlust för samhället och för den enskilde. Det
är viktigt att vi tillsammans i samhället arbetar för att förhindra kriminalitet och rekrytering till
detta. Gängkriminaliteten ska inte få tillgång till nya personer som begår brott av olika slag.
För gängen är unga en viktig rekryteringskälla. Det lockas med allehanda saker och agerande
för att unga ska rekryteras. Gängen erbjuder trygghet, att bli sedd, att få vara någon, status,
ekonomi, spänning med mera som en del lockas av. Ju fler som kan samverka för att detta ska
stoppas desto bättre är det. Här har samhällets olika aktörer, organisationer, föreningar och det
privata arbetslivet ett gemensamt ansvar för att vi tillsammans ska kunna förebygga kriminalitet
och rekrytering in i gängkriminalitet. Det är många aktörer som har denna möjlighet och träffar
bland annat unga på olika arenor och är i deras kontaktytor.
Det sker mycket samarbete i dag som gör att gängkriminalitet kan minska. Det hittas olika
former av samarbeten i dag och det går att med dagens lagstiftning och regelverk inom olika
myndigheter att skapa samverkan med olika aktörer som stärker det förebyggande arbetet.
Skapa ett nytt regelverk tar tid och kan också skapa mer problem. I det förebyggande arbetet är
det viktigt att de aktörer som behöver vara med också har möjligheten att vara med. Ett
regelverk som bara bygger på vissa aktörer gör att andra missas och kan inte vara med. För att
skapa de bästa processerna gäller det att alla intressenter ska kunna samarbete som ska vara
med. Det görs redan i dag med bra resultat. I många kommuner finns många goda exempel på
förebyggande arbete som förhindrar rekrytering till gängkriminalitet och får denna kriminalitet
att stoppas också.
Mäns våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. Det är hela
samhällets ansvar att få stopp på våldet men också att hjälpa de kvinnor som utsätts för våld i
olika former. En viktig del är att signalera brottens allvar genom straff som står i proportion till
brottens karaktär och se till att de som begår brotten lagförs. En stor del av lagstiftning på
detta område har redan setts över men vi anser likt motionären att vi löpande behöver se över
hur lagstiftningen kan ge de verktyg som krävs. Frågan om kontaktförbud är ett sådant
exempel.
Dock behövs fler åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Att polisen arbetar närmare
hyresvärdar för att främja grannsamverkan i likhet med projektet huskurage tycker
distriktsstyrelsen är ett positivt exempel.
Kvinnojourernas verksamhet är helt avgörande för att stötta de kvinnor som utsätts, hos
kvinnojouren ges en trygg sfär och viktigt samtalsstöd, inte minst genom de många skyddade
boenden. Kommunen har ett tydligt ansvar i lag att hjälpa de som utsätts för våld men också
förebygga att våldet uppstår. Kvinnojouren har andra möjligheter än kommunen som offentlig
aktör att genomföra de åtgärder som behövs. En så kallad IOP med en kvinnojour är därför ett
bra sätt att ge förutsättningar för jouren att få långsiktiga förutsättningar. Vi ser dock inte att
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distriktskongressen borde fatta beslut om att det ska vara normen i alla kommuner då
distriktskongressen generellt sätt inte tar beslut om kommunernas verksamheter.
När det gäller integrering av frågorna i skolans ämnen så ser inte distriktsstyrelsen att dessa
frågor borde begränsas till vissa ämnen eller bara i gymnasiet, dessa perspektiv måste finnas
med i all skolundervisning och arbetas med från förskolan. Nyligen presenterade regeringen
ändringar för hur läroplanen ska fokusera mer på samtycke, relationer och samlevnad. Det är
exempel på åtgärder som vi tycker är viktiga och i rätt riktning men mer måste göras.

Samtliga attsatser i motionerna
Motion 126 Behovet av en Nationell reservpool
Att
införa en Nationell reservpool
Att
motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress 2021
Motion 127 Inför inkomstbaserade böter även i Sverige
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
Motion 128 Motion för att återinföra kvarterspoliser som vardaglig praxis i behövande
områden.
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.
Motion 129, 130, 132 (likalydande)
Nämndemannen är folkets röst i våra domstolar och måste värderas efter det
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
Motion 131 Nämndemansarvode
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.
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Att
Att
Att

nämndemannen ska omfattas av samma skydd och säkerhetsregler som personalen i
domstolen.
förutom den obligatoriska utbildningen vid mandatperiodens början ska
nämndemännen få minst en årlig vidareutbildning.
motionen tas i sin helhet och överlämnas till riksdagsledamöter att verka för motionens
krav.

Motion 133 Socialdemokratisk politik och retorik när det gäller kriminalitet.
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 distriktskongress 2020
Motion 134 Uppstramad delgivningslag
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.
Motion A4 Skärp den svenska sexköpslagen
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.
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.
Motion A5 Sabotage mot socialtjänstens myndighetsutövning ska omfattas av
lagstiftningen om sabotage mot blåljusverksamhet. Myndighetsutövande
socialsekreterare ska ges samma straffrättsliga skydd som poliser.
Att
Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för att myndighetsutövande personal
inom socialtjänsten ska ha samma straffrättsliga skydd som poliser har
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
Motion A6 Polisen utrustar sina bilar med APNR kameror
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
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Att
Att
Att
Att
Att
Att

Socialdemokraterna verkar för att förändrar så att polisen får sätta upp APNR kameror
på broar och akvedukter
Socialdemokraterna verkar för att inför en öronmärkning av pengar som ska syfta till
att utrusta ALLA polisbilar med APNR kameror
Socialdemokraterna verkar för att av kraven i öronmärkningen ingår det satsning på
APNR kameror sätts upp vid broar och akvedukter
Socialdemokraterna verkar för att detta sker skyndsamt
Socialdemokraterna verkar för att skicka vidare motionen till kongressen 2021
Socialdemokraterna bifaller motionen i dess helhet

Motion A7 Införa regelverk för förebyggande verksamhet
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 arbetsområdet
Att
Socialdemokraterna verkar för att skicka vidare motionen till kongressen 2021
Att
Socialdemokraterna bifaller motionen i dess helhet
Motion A8 Locka fler till polisutbildningen
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
Motion A9 Anonyma vittnets stärkta rättigheter
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
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
Motion A10 Nämndemännens ekonomiska ersättning
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.
Motion A15 Mäns våld mot kvinnor
Att
Socialdemokraterna verkar för att IOP (Idéburet offentligt partnerskap) ska bli
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Att
Att
Att
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norm i kommuners samarbeten mellan myndigheter och idéburna kvinnojourers
verksamhet för att stärka samarbetet och på sikt även kvinnojourernas varande i
kommunerna.
Socialdemokraterna verkar för att straffskalorna för mäns våld mot kvinnor ses över
och utökas till att stå i proportion till handlingen.
Socialdemokraterna verkar för att tillämpningen av befintlig lagstiftning kartläggs på
nationell nivå för att se huruvida befintlig lagstiftning används och hur effektiv den är.
Socialdemokraterna verkar för att samarbetet mellan polis och kommunala
hyresvärdar ses över för att grannsamverkan ska förstärkas och våld i hemmet ska
identifieras lättare.
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.
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.

Motion A16 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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§27 Trafik och kommunikation
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: 135-151 samt A19, A80-A87
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

bifalla motion nr 140, 141, 142, 144, 147, A80, A81, A82, A83, A84, A86 och A87,

Att

besvara motion nr 143, 145, 146, 150, 151 och A85, samt
attsats 1 och 3 i motion 135-139

Att

avslå motion nr 148, 149 och A19,
attsats 2 i motion nr 135-139

Arbetarekommunen skickar in
Motion 135, 138-142, 144-148, 150, 151, A80-A84, A86-A87 som Egen
Motion 136, 137, 143, 149, A19 och A85 som Enskild

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Ordning och reda på våra vägar:
Att ha ordning och reda på våra vägar handlar om att säkerställa schyssta arbetsvillkor för alla
de som arbetar på och vid väg. Vägtransporterna verkar på en internationell marknad, idag
finns därför många internationella chaufförer som arbetar på väg i Sverige. Många av dessa
lever på slavliknande arbetsvillkor, man sover och bor i lastbilen samtidigt som man har väldigt
låga löner. Detta påverkar också de chaufförer som har sin hemmabas i Sverige då det utmanar
hela den svenska modellen, bidrar till att dumpa löner och villkor samtidigt som det bidrar till
osund konkurrens för åkerierna.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen och S-EU-parlamentarikerna har gjort ett hårt jobb
under flera år för att se till att det så kallade mobilitetspaketet äntligen kunde beslutas i EU. Nu
är det stora arbetet att implementera dessa regler i Sverige. Det handlar om digitala
färdskrivare, kör- och vilotider, att fordonet måste tillbaka till hemlandet med mera.
Distriktsstyrelsen ser gärna att frågan om att värna den svenska modellen genom att schyssta
villkor ska gälla på hela arbetsmarknaden även de som arbetar på väg blir en prioriterad fråga
inför valrörelsen.
Trafiksäkerhet:
Distriktsstyrelsen håller med motionären om att trafiksituationen på E6 genom västra Skåne är
ansträngd. Den tunga trafiken utgör en stor del av trafiken idag. Dessutom är köbildningar på
grund av olyckor eller andra trafikhinder är vanligt förekommande på grund av den stora
mängden trafik. Mer av trafiken måste därför föras över till järnväg och kollektivtrafik precis
som motionären lyfter. Förbättrad trafiksäkerhet genom variabla hastighetsgränser,
omkörningsförbud under vissa tider för tung trafik och effektivare på- och avfarter måste till.
Detta är något som distriktet redan driver och är precis i linje med vårt beslutade
Skåneprogram. Vissa åtgärder har redan påbörjats så som:
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- I mars 2019 infördes omkörningsförbud i rusningstrafik för tunga lastbilar mellan Vellinge
och Helsingborg. Samtidigt ändrade Trafikverket villkoren för tunga mobilkranar
(motorredskap klass I) så att dispens inte ges under rusningstrafik. (Källa: Trafikverket)
- En ny särskild på- och avfart för bussar mellan E6 och Vinstorpsvägen i Lomma. Det
förbättrar framkomligheten för kollektivtrafiken. (Källa: Trafikverket)
Utöver detta uppger Trafikverket att en rad utredningsarbete pågår för ytterligare åtgärder samt
att ett kontinuerligt underhållsarbete pågår.
Distriktsstyrelsen anser att de riktlinjer och regelverk som finns gällande max och totalvikt med
mera är viktigt att följa då syftar till att uppnå en högre trafiksäkerhet. Däremot är det tydligt
att vissa regler hade kunnat underlättas eller göras mer flexibla, det görs ett stort pågående
arbete både gällande att se över körkortsbehörighet och utbildning men även höjda ambitioner
för ökad trafiksäkerhet.
Distriktsstyrelsen anser att införandet av barnkonventionen som lag ställer högre krav på
infrastrukturplaneringen gällande främst trafiksäkerhet. Distriktsstyrelsen menar dock att det
inte enbart är hastighet som har stor effekt och påverkan på barnens roll i transportsystemet.
Även satsningar på olika transportslag och kostnadsfrågor är perspektiv som är viktiga ur ett
barnrättsperspektiv.
Dock när det gäller hastigheter har regeringen i samband med att Sverige stod värdar för FNs
internationella trafiksäkerhetskonferens i början av 2020 höjt ambitionerna gällande arbetet
med att nå nollvisionen, det innebär att vi nu uttalar att vi vill se en halvering av antalet
omkomna i trafiken till 2030. Samtidigt har regeringen undertecknat den så kallade
Stockholmsdeklarationen som särskilt lyfter frågan om ”att begränsa hastigheten till 30 km/h i
områden där risken är stor för dödsfall och allvarligt skadade i trafiken.” Detta skapar en hård
press på alla delar av transport- och infrastrukturområdet att vidta åtgärder för ett mer jämlikt
transportsystem för alla, inte minst barnen. Dessutom finns en tydlig ambition gällande
utveckling av stadsmiljöavtalen att vi ska jobba för mer barnvänliga städer.
Distriktsstyrelsen anser också ska vara tryggt och säkert att resa med Skånetrafiken och då är
bälten en viktig del. Idag klassas stadsbussar som ett fordon som främst transporterar stående
resenärer men där det finns säten att nyttja. Det görs också oftast korta resor, med många
stopp och relativt låg hastighet. Därmed finns det idag inget krav på bälten på stadsbussar.
Men vi delar synen att bälten är en viktig säkerhetsaspekt och att det bör finnas med som ett
krav i kommande fordonsupphandlingar även för stadsbuss.
Ökade investeringar i järnvägen:
Distriktsstyrelsen håller med om att godstransporterna är viktiga för Sverige och Skåne. För att
använda infrastrukturen på ett effektivt sätt och för en hållbar miljö behöver godstransporter
företrädesvis ske på järnväg och sjöfart.
Den S-ledda regeringen gör de största satsningarna i modern tid på infrastruktur men det krävs
ytterligare ansträngningar för att bygga upp en större kapacitet på järnvägsnätet för att klara
både persontrafik och ökade godsflöden. Det är redan nu fullt på spåren, för att vi ska klara
regeringens ambitioner i den nationella godstransportstrategin är det tydligt att mer kapacitet
måste till inför nästa planperiod. Att investera i järnväg är en del i ett socialdemokratiskt
samhällsbygge i hållbar infrastruktur och kräver långsiktighet i planering och finansiering. Det
kräver också särskilda ansträngningar i harmonisering gentemot grannländer, distriktsstyrelsen
vill dock understryka att det redan idag finns god dialog och samarbete kring dessa frågor. Men
fortfarande finns många delar i harmoniseringen som behöver lösas.
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När det gäller Ystad-Österlenbanan är det så att det finns möjlighet för att köra 2 godståg till
per dygn, dock är efterfrågan låg. Problemet som anges är inte att tåg inte sätts in på ledig
spårtid utan att samordning av godstrafiken idag är bristfällig samt att det innebär lägre kostnad
att frakta gods på väg än på järnväg, vilket bidrar till att det är svårt att hitta lönsamhet i
godstrafiken. Detta är problem i sig som kräver åtgärder, vilket vi tar med oss.
Taxor i skånsk kollektivtrafik:
Kollektivtrafiken är viktig för många. För en del helt nödvändig. Vi vet att både kvaliteten,
utbudet och priset påverkar viljan och möjligheten att nyttja kollektivtrafiken. Vi ska anstränga
oss för att möta de olika behoven som de skånska resenärerna har. Inte minst för äldre
människor som ibland kan vara helt beroende av kollektivtrafik. Exempelvis har man som
färdtjänstberättigad numera även gratis kollektivtrafik. Skånetrafiken har idag rabatt för
grupperna barn, ungdomar och studenter då dessa ännu inte är självförsörjande. Vi delar
motionernas intention att det är positivt av flera skäl att gruppen äldre väljer att resa mer
kollektivt.
Idag är det upp till respektive kommun att erbjuda sina äldre medborgare gratis kollektivtrafik
inom kommunen, vilket skapar en ojämlikhet mellan kommunerna. Socialdemokraterna arbetar
långsiktigt på olika sätt för att göra det mer attraktivt att resa, det inkluderar översyn av
prissättning och rabatter vilket också inkluderar en översyn och utredning av
pensionärsrabatter. Däremot ger inte den skånska distriktskongressen uppdrag till de skånska
kommunerna. Det är upp till våra företrädare i kommunerna att hantera den frågan på det sätt
de önskar. Men Regionfullmäktigegruppen tar med sig att utreda hur en pensionärsrabatt
skulle kunna utformas i Region Skåne inklusive en generell översyn av taxorna.
Gällande rabatt i kollktivtrafiken för anställda i Region Skåne är det i grunden en positiv tanke
då många av våra anställda reser kollektivt och vår målsättning är att fler skåningar ska resa
kollektivt. Det är dock inte en enkel sak att göra då det är att anse som en skattepliktig förmån
och att förmodligen inte alla medarbetare skulle kunna använda möjligheten. Vi fokuserar
istället på att Skånetrafiken ska erbjuda en tillgänglig kollektivtrafik med rimliga priser så att det
blir fördelaktigt för många.
Vi delar synen på vikten av att alla barn – och ungdomar kan resa kollektivt för att träffa
vänner och delta i aktiviteter på loven. Vi vet att det inte är en självklarhet för alla. Idag finns
Sommarbiljetten som är en kraftigt rabatterad biljett för alla under sommaren och det är
möjligt att resa flera på samma biljett. Barn och ungdomar har även generell rabatt på ordinarie
biljetter. Det har också gjorts enskilda statliga satsningar tidigare på gratis resekort för specifika
grupper av barn och unga. Socialdemokraterna arbetar långsiktigt på olika sätt för att göra det
mer attraktivt att resa, det inkluderar översyn av prissättning och rabatter vilket också inkludera
en översyn och utredning av pensionärsrabatter.
Schyssta villkor för personalen i skånsk kollektivtrafik:
Distriktsstyrelsen delar motionärernas syn på personalen i kollektivtrafiken. De är avgörande
för en fungerande kollektivtrafik och det måste säkerställas att de har trygga och bra
arbetsvillkor. Senaste tiden har vi sett flera exempel på där utförare inte tagit sitt ansvar som
arbetsgivare utan istället försämrat personalens villkor och tvingat dem att välja mellan att gå
ner i arbetstid eller förlora sitt arbete. Detta är oacceptabelt. Socialdemokraterna i Region
Skåne har drivit igenom att det ska ställas tydligare krav på arbetsvillkor och tjänstgöringsgrad i
kommande upphandlingar. Men vi delar motionärernas bild att det också är rimligt att
personalen i kollektivtrafiken i Skåne på sikt är anställd av Region Skåne och inte av de aktörer
som upphandlas att driva trafiken.
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Jämställdhet och tillgänglighet i kollektivtrafiken
Sedan Alliansen tog över styrningen i Region Skåne efter valet har det kommit allvarlig och
återkommande kritik från kommunerna angående dialogen med Skånetrafiken. Flera
kommuner upplever att Skånetrafiken inte är öppna för samtal och att lyssna på kommunerna.
Detta är allvarligt och vi har lyft kraftig kritik mot allianssyret både i kollektivtrafiknämnden
och i regionfullmäktige. Skånetrafiken finns till för resenärerna och kommunerna, inte tvärtom.
Skånetrafiken säger att de har tagit till sig kritiken och saka arbeta bättre med kommundialogen
framöver. Vi kommer att följa hur kommunerna upplever det. Vi lyfter också kontinuerligt
behoven av en djupare analys när det gäller trafikutbud, det ska inte endast vara antal resenärer
som styr. Flexibla nattstopp är beslutat att det ska införas på försök.
Kollektivtrafiken är ett viktigt redskap för alla att kunna transportera sig till jobb, fritid och
nöje. Vi arbetar ständigt för att kollektivtrafiken ska vara så tillgänglig som möjligt. Genom att
erbjuda både allmän kollektivtrafik, med tåg och bussar, och särskild kollektivtrafik, med
serviceresor, ska resor göras möjliga för alla utifrån deras behov. Serviceresorna går att boka
med specialfordon som kan transportera större rullstolar som elrullstolar på ett säkert sätt. Det
är svårt att garantera samma säkerhet både för den rullstolsburne och övriga resenärer i den
allmänna kollektivtrafiken.
Oseriösa parkeringsbolag:
Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på vikten av ordning och reda gällande
parkeringsböter och oseriösa aktörer. Däremot är inte distriktsstyrelsen övertygade om att det
är en översyn av lagen som behövs, särskilt eftersom inte hela brödtexten kommit med och det
är oklart exakt vad motionären föreslår. Distriktsstyrelsen vill dock understryka att en rad
åtgärder görs för att bryta kriminaliteten inom detta område så som bilmålvakter, inom ramen
för det utredningsuppdraget kommer en rad åtgärder ses över varför vi inte ser behov av att
föreslå ytterligare översyn innan det kartlagts. Följande ingår i utredningsuppdraget:
Utredaren Björn Hansson (hovrättslagman) ska:
• Göra en fullständig översyn av flyttningslagstiftningen
• Utreda om, och i sådana fall på vilket sätt, polisen bör ges utökade möjligheter att
ingripa mot fordon med fordonsrelaterade skulder.
• Utreda om en möjlighet att kunna begränsa antalet fordon en person kan äga om
denne har omfattande fordonsrelaterade skulder eller har en stor mängd fordon
registrerade på sig bör införas.
• Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren ta hänsyn till annan relevant arbete på
området, exempelvis den pågående utredningen om åtgärder för att minska fel i
folkbokföringen.
• Lämpligheten i att vara registrerad som fordonsägare i Sverige utan att ha rätt att vistas
i riket.
• Hur myndigheterna ska hantera ett fordon som saknar ägare till följd av att en person
angivit en falsk identitet vid fordonsregistrering.
• Utreda möjligheten om undantag från ianspråktagandelagen i de situationer när
äganderätten övergår till kommunen vid flyttning bör också ses över.
• Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den
1 september 2020.
Detta ska göras i samråd med Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten,
företrädare för kommunsektorn och andra relevanta aktörer.
Uppdraget har redovisats och bereds nu vidare hos regeringskansliet.
Övrigt:
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Vi delar motionärens syn på arrangemanget World Pride i höst och att det är viktigt med ett
stort engagemang. Därför har olika insatser planerats sedan länge. Det är en positiv tanke med
ett särskilt tåg och reducerade biljettpriser för deltagare i festivalen. Distriktsstyrelsen anser
dock att det är en för omfattande insats för att hinna behandla och genomföra innan World
Pride går av stapeln. Det är inte möjligt att planera om tågtrafik med så kort varsel.

Samtliga attsatser i motionerna
Motion 135 Angående rabatt för pensionärer vid resor med Skånetrafiken
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.
Motion 136 Gratis kollektivtrafik för pensionärer i hela Skåne regionen
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 ett rabatterat kort som fungerar i
hela Öresunds region.
Att:
MAK tar motionen som sin egen och skickar den till partidistriktets kongress
Motion 137 Gratis kollektivtrafik för pensionärer i hela Skåne regionen och ett
fungerande rabatterat kollektiv trafikkort för hela Öresundsregionen
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 ett rabatterat kort som fungerar i
hela Öresunds region.
Att:
MAK tar motionen som sin egen och skickar den till partidistriktets kongress
Motion 138 Motion om avgiftsfri kollektivtrafik i Skåne för personer över 70
Att:
Personer över 70 år som är folkbokförda i Skåne reser avgiftsfritt hos Skånetrafiken.
Motion 139 Utred seniorkort för kollektivtrafiken i Skåne
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.
Motion 140 Det krävs kraftfullt ökade investeringar inom järnvägsområdet
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,
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Att

- samt att att intensifiera arbetet med en harmonisering av godstransporterna med våra
grannländer
motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen och S-gruppen i
Regionfullmäktige

Motion 141 Det krävs kraftfullt ökade investeringar inom järnvägsområdet.
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.
Motion 142 E6 genom Skåne
Att
förbättra trafiksituationen på E6
Motion 143 Flexiblare viktbegränsningar för släpvagnar
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.
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.
Motion 144 Godstrafik på 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
Motion 145 Motion angående barnanpassad hastighet – även på Trafikverkets vägar
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
Motion 146 Motion angående kollektivtrafik – ur ett jämställdhets- och
trygghetsperspektiv
att
dessa perspektiv ska finnas med när diskussionen om linjer och turer förs
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att
att

• Kollektivtrafik tidiga morgnar, kvällar och helger för arbetspendling
• Nattbussar med flexibla stopp för ökad trygghet
• Kollektivtrafik till utbyggnadsområden för att sätta rätt resvanor
Lunds Arbetarekommun antar denna motion som sin egen
Skånes partidistrikt antar denna motion

Motion 147 Motion om säkerhetsbälten på stadsbussar
Att
det är en viktig politisk fråga som vi socialdemokrater i Skåne ska engagera oss i.
Motion 148 Rabatterad pendeltrafik för anställda inom Region Skåne
Att
arbeta för att Region Skåne implementerar ett rabattsystem för anställda i Region Skåne
som väljer att åka kollektivt.
Motion 149 Stärkande av bilisters ställning mot oseriösa parkeringsbolag
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 genom lag möjliggörs, för den som så önskar, att genom deponering av erforderliga
ekonomiska medel hos myndighet, övertaga betalningsansvaret för (samt därmed rätten
att bestrida) en sådan i lag (1984:318) specificerad kontrollavgift som annars skulle ha
belastat annan.
Motion 150 Tillgänglig kollektivtrafik för alla
Att
Socialdemokraterna verkar för att anpassa kollektivtrafiken för elrullstolar
Motion 151 Inför busskort för unga under lov
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.
Motion A19 Ett Worldpridetåg mellan Malmö och Köpenhamn
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
Motion A80 Se till så att EU:s nya vägtransportregler efterlevs.
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
Motion A81 Motion angående att anställa kollektivtrafikens personal i Region Skåne
Att
Socialdemokraterna i Skåne verkar för att samtlig personal inom den skånska
kollektivtrafiken ska vara anställda av Region Skåne.
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Motion A82 Anställ kollektivtrafikens personal i Region Skåne
Att
Socialdemokraterna i Skåne verkar för att samtlig personal inom den skånska
kollektivtrafiken ska vara anställda av Region Skåne
Motion A83 Motion angående kollektivtrafikens personal i Region Skåne
Att
Socialdemokraterna i Skåne verkar för att samtlig personal inom den skånska
kollektivtrafiken ska vara anställda av Region Skåne
Motion A84 Motion angående kollektivtrafikens personal i Region Skåne
Att
Socialdemokraterna i Skåne verkar för att samtlig personal inom den skånska
kollektivtrafiken ska vara anställda av Region Skåne
Motion A85 Skattefinansiera kollektivtrafiken
Att
Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Att
Socialdemokraterna verkar för att kollektivtrafiken i region Skåne skattefinansieras till
fullo
Motion A86 Kollektivtrafik och äldre
Att
ge möjlighet att köpa ”Resekort för äldre” utreds snarast av Region Skåne.
Motion A87 Motion angående ”Variabla hastighetsgränser”.
Att
SAP Skåne beslutar arbeta för att man i Skåne ska genomföra ett ”pilotprojekt” för ett
större test med ”variabla hastighetsgränser
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§28 Miljö och Klimat
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: 152-166 samt A20-A30
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

bifalla motion 155, 166, A20, A21, A24 och A29, samt
attsats 4 i motion nr 157,
attsats 2 och 4 i motion nr 158,
attsats 3 i motion nr 161,
attsats 3 och 5 i motion nr 163
attsats 2 i motion nr A22

Att

besvara 156, 159, 160, 165, A23, A25, A26, A27 och A28, samt
attsats 2, 3 i motion nr 153,
attsats 2, 3 och 4 i motion nr 155,
attsats 1, 2 och 3 i motion nr 157,
attsats 3 i motion nr 158,
attsats 1, 2 och 4 i motion nr 161,
attsats 2 i motion nr 163

Att

avslå motion nr 152, 162, 164 och A30, samt
attsats 1 i motion nr 153,
attsats 1 i motion nr 154,
attsats 4 i motion nr 163,
attsats 1 i motion nr A22,

Arbetarekommunen skickar in
Motion 152, 155, 157-159, 161-163, 165-166 och A20-A29 som Egen
Motion 153-154, 156, 160, 164 och A30 som Enskild

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Miljö och klimatpolitiken blir allt viktigare i vårt samhälle och måste integreras när vi bygger
morgondagens samhälle. I miljöpolitiken är det viktigt att vi för in både barnperspektivet och
jämställdhetsperspektivet. Påfrestningar på vår planet innebär i förändringar på klimatet men
också på den lokala miljön. Vi ska därför aktivt arbeta både med de globala målsättningarna
men också kring de lokala förutsättningarna. Regionen och kommunen har ett stort ansvar i
detta tillsammans med ex länsstyrelsen. Även näringslivet har ett stort ansvar i klimatpolitiken.
En tydlig agenda för framtiden
Regeringen har ökat insatserna vad gäller klimat- och miljöpolitiken, men det behövs mer. Det
är viktigt att åtgärder sker både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Klimatfrågan har
under många år drivits starkt av socialdemokratiska företrädare och vårt parti och det är viktigt
att vi som parti har en tydlig agenda för framtiden. Åtgärderna behöver hela tiden förnyas och
anpassas till ny forskning.
Motionären yrkar på 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. En
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utveckling inom klimatområdet av partiets politik ska ske kontinuerligt. Klimatomställningen
ger också en stor potential till jobbskapande och konkurrensfördelar för våra företag som är
viktig att vi som parti tar fasta på.
Vi behöver därför rusta upp den regionala kollektivtrafiken både vad gäller järnväg men också
den sekundära trafiken i form av bussar i syfte att medborgarna kan röra sig i hela regionen för
att nå arbete, utbildning eller fritidsaktiviteter och rekreation. Satsningar på cykeltrafik och nya
klimatsmarta fordon behöver också prioriteras tydligare. Regionens fordon skall drivas
fossilbränslefritt och satsningar på alternativa drivmedel behöver göras.
Vad det gäller etanolen är det ingen långsiktig lösning men den kan i det korta perspektivet
spela en roll när fossila drivmedel ska fasas ut. Men långsiktigt är det inte hållbart att använda
åkermark för drivmedelsproduktion.
Ska vi nå målet om att fasa ut fossila drivmedel och radikalt minska utsläppen måste vi ha en
hög ambitionsnivå. Det gäller också de politiska styrmedel som används. Vi är övertygade om
att definitionen av miljöbil och olika subventioner för miljöbilar succesivt kommer att
revideras. Detta i takt med ökad kunskap, ny teknik och andra alternativ utvecklas.
Vätgas har på senare tid ökat och kan vara ett framtida drivmedel och kan vara intressant att
titta på, däremot är uppbyggnaden av ett tätt nät av tankställe dyrt att bygga ut och svårigheter
finns med att få genomslag av fordonsflottan. Region Skåne arbetar redan idag med
målsättningen fossilbränslefria transporter och detta borde kunna vara en del i arbetet att titta
på frågan tillsammans med andra alternativ.
Men det är skillnad på vätgas och vätgas. Grön vätgas framställd från förnybar energi genom
elektrolys är absolut att föredra. Här halkar kärnkraftsförespråkare lätt in på att vätgas från
kärnkraft är viktig. Men det förnybara slaget är alltså bättre. Det pågår ett arbete också i EU på
temat. Kommissionen presenterade i slutat av förra året en strategi för främjandet av vätgas i
Europa.
På EU-nivå pågår ett arbete med att ta fram tekniska kriterier för den s.k. taxonomin, alltså
hållbara finansieringar. Där har KOM tidigare indikerat en oroande vilja att man inte ämnar
klassificera biobränslen som ett rakt igenom hållbart alternativ, utan en övergångsteknik. Det
skulle riskera att slå hårt mot de svenska planerade åtgärderna att minska utsläppen från
transporter, som till stor del bygger på just biobränslen. Kommissionens slutliga förslag väntas
i mitten av april.
På energisidan måste utvecklingen fortsätta kring förnyelsebar energi, lagstiftning måste
förändras och skärpas och resurser tillsättas.
Solenergins betydelse för denna omställning. Regeringen har genomfört tydliga prioriteringar
för att öka stödet till solel.
Offentliga verksamheter ska självklart vara föredömen när det gäller satsningar på fossilfri
energi och uppvärmning. Det som motionen framför om att ett krav på att offentliga
byggnader ska producera solel är vällovligt men innebär också ett betydande ingrepp i det
kommunala och regionala självstyret.
Riksdagen har satt upp som mål att Sverige till år 2040 ska drivas av 100% FÖRNYBAR el.
Det är inte samma sak som fossilfri (utan bättre).
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/mal-och-visioner-for-energi/
Det finns emellertid all anledning att lyfta fram solskens fördelar och också stimulera ökad
produktion och användning. Att i ägardialog med SBAB betona stimulansåtgärder för att
ekonomiskt främja solel kan vara ett sätt att komma fram i frågan. Det bör dock framhållas att
SBAB är en aktör på en konkurrensutsatt marknad och heller inte har ett särskilt
samhällsuppdrag att följa.
Motion nr 165 tar upp frågan om de påtagliga risker som finns med vindkraftverk för fåglar.
Genom tekniska hjälpmedel kan förutsättningarna förbättras på avgörande sätt för fågellivet
och därmed också leda till att tillståndsprocesser kan underlättas för utbyggnad. Det finns all
anledning att fördjupa forskning och utvecklingsarbete kring dessa frågor och att se över
möjligheterna till användning på kommande och även befintliga vindkraftverk.
IPCC, FNs klimatpanel, har identifierat biokol som en av få tillgängliga tekniker för negativa
koldioxidutsläpp. Detta tack vare biokolets goda egenskaper att binda kol men även många
andra möjliga effekter som att öka jorden bördighet, minska näringsläckage från jordbruksmark
och möjligheten att använda restmaterial som råvara och på så sätt ta tillvara befintliga resurser.
Runt omkring i Sverige pågår olika projekt i samarbete mellan olika företag, forskare och
universitet. I rapporten - Marknaden för biokol i Sverige från 2018 av Sara Andersson kan man
läsa -Trots många användningsområde är marknaden för biokol i Sverige ännu relativt
outforskad. Nuvarande politiska styrmedel skapar ingen betalningsvilja för biokol som
kolsänka. Den enda relativt sätt, större marknad för biokol idag är som jordförbättringsmedel.
Övriga användningsområde bedöms kunna komma att utvecklas de närmaste tioåren och
betalningsviljan är i dagsläget svårbedömd. Kunskaperna om nyttorna med biokol är idag
begränsad, endast kopplat till användning av biokol som jordförbättring bedöms idag finnas
viss kunskap.
Allemansrätten
Socialdemokraterna värnar allemansrätten som ger oss stora möjligheter att röra oss fritt i
natur- och mark. Pandemin har ställt nya krav på människors livsstil och fler ger sig ut för en
hälsosam rekreation. Det ökar också påverkan på slitage. Länsstyrelsen har tillsammans gjort
stora informationsinsatser och ökat underhållet speciellt vid våra naturreservat. För att kunna
ha en fungerande allemansrätt måste alla ta ett gemensamt ansvar och med det ökade trycket
behöver mer insatser.
Vatten
Haven och vattendrag är viktiga för en biologisk mångfald. Ålgräs och blåstång är viktiga
habitat för många av våra fiskar. Övergödningen är en stor problematik som orsakar problem
för fleråriga arter i våra hav som blåstång, ålgräs och kransalger. I och med övergödning
minskar siktdjupet, växtplankton och snabbväxande fintrådiga alger får större utrymme och
vattnet blir grumligare och ger ingen möjlighet för arterna att växa på djupare vatten, Havs och
vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för ålgräsängar 2017-2021. Eftersom
ålgräsängar är en viktig livsmiljö omfattas de av skydd i den svenska miljöbalken. Det finns
fungerande metoder för att restaurera ålgräs och det pågår försök att utveckla dessa metoder.
Det är mycket kostsamt att restaurera ålgräs och svårt att lyckats. Det är därför viktigt att i
första hand skydda kvarvarande ålgräs.
EU arbetar med att uppdatera unionens strategi för biologisk mångfald och vattenlevande
organismer spelar förstås en viktig roll som bör framhävas också i detta sammanhang.
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SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) är den statliga myndigheten som har ansvar för
landets grundvatten. De har en god information om vårt grundvatten. Myndigheten har en
heltäckande kartering över bergarter och jordarter och förfogar över ett omfattande
brunnsarkiv med mycket information om såväl ytligt som djupare grundvatten. SGU utför
fortlöpande undersökningar av grundvatten.
HAV (Havs- och Vattenmyndigheten) är den myndighet som ansvarar för landets ytvatten. Vi
bildandet övertog HAV ansvaret för vattenskyddsområden från Naturvårdsverket. HAV
ansvarar för råvattnet/vattenresursen medan Livsmedelsverket övertar ansvaret när råvattnet
når vattenverket. Livsmedelsverket ansvarar alltså för beredningen i vattenverken och
kvaliteten på dricksvattnet hela vägen ut till konsument. Undantaget för installationer i
byggnader där Boverket har ansvaret. Givetvis måste det ske en samverkan mellan de olika
myndigheterna, men var och en har tydliga områden att fokusera på och vi bedömer det svårt
att föra in alla ansvars områden i en myndighet.
Forskningsmedel för vattenrelaterad forskning finns i begränsad utsträckning hos flera statliga
myndigheter såsom Naturvårdsverket och SGU. Dessa brukar dock vara rätt styrda till
särskilda ändamål. Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Här finns mer
pengar och bredare fokus. Även Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, ger ut
forskningsmedel. Huvudsyftet är att stärka landets innovationsförmåga och bidra till hållbar
tillväxt.
Forskningsbolaget SWR som ägs av Sydvatten, VA-syd och NSVA gemensamt har fått en hel
del pengar från Formas och Vinnova. Även Svenskt vatten lämnar forskningsmedel, cs 20
mnkr per år. Inom EU finns många olika program som man kan söka pengar genom. Ofta
krävs det att man skapar stora samarbetsallianser i internationella nätverk.
Vattenfrågorna är och kommer även i framtiden vara en viktig resurs för vår överlevnad på
jordklotet och resurs och vattenrening kommer att behövas öka. Parallellt med att man arbetar
med effektiv rening av det vatten vi släpper ut i dag vid våra reningsverk. Även pengar för
sanering är en viktigt.
Djurhållning
Gällande minkuppfödning har frågan beslutats på partikongress i början på 2000- talet och
frågan lyftes under Göran Perssons tid som statsminister. Lagen kring djurskötsel har också
skärpt. Tillstånd från länsstyrelsen krävs också och är reglerad kring djurhållningen och
behöver sökas från första djuret. Regeringen har uppdragit år Statens jordbruksverk och
statens veterinärmedicinska anstalt att med utgångspunkt i det tidigare utbrottet av SARS-CoV2 i svensk minkbesättning granska sådan djurhållning som myndigheterna bedömer relevant
avseende risk för uppkomst och spridning av smittor med betydande påverkan på folkhälsan
samt redovisa eventuella behov av ytterligare insatser och föreslå förebyggande åtgärder för att
minska risk för smittspridning. Det kan vara dags att utifrån nuvarande kontext försöka gå
vidare och åstadkomma förändring i enlighet med kongressers beslut. Minknäringen har
succesivt reducerats i Sverige.
Lagstiftning och tillsyn inom livsmedelsproduktion och djurhållning är viktigt och precis som
motionären framhåller sker överträdelser. Länsstyrelsen och kommunerna är viktiga
tillsynsmyndigheter och de ska följa det regelverk som finns. Riksdagen har till uppgift att
kontinuerligt uppdatera lagstiftningen och tillsynsmyndigheterna skall följa den lagstiftning som
finns.
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Kriminalisera storskalig miljöförstöring
Det är nu 49 år sedan Sverige och Olof Palme tog initiativ till FN:s första miljökonferens som
hölls i Stockholm 1972. Sverige har varit ett föregångsland när det kommer till progressiv
klimatlagstiftning och tillhör de länder som har de mest omfattande klimatlagarna i världen. Att
gå i bräschen för att göra ecocid till ett internationellt brott kan vara ett sätt att bygga vidare på
detta.
Ecocid-frågan har kommit upp på senare tid också i Europaparlamentet i ett par sammanhang.
Vi har som delegation stött skrivningar om klassificeringen av ecocid ska kriminaliseras i den
internationella rätten. Fullt medvetna om att det finns juridiska hinder, inte minst då det inte
verkar finnas någon i rätten vedertagen definition av ecocid. Vidare har en S-ledamot i
riksdagens miljö- och jordbruksutskott lagt en motion om att Sverige bör undersöka
möjligheten för att internationellt ta initiativ till att komplettera Romstadgan om ekocid
(storskalig miljöförstöring) som internationellt brott möjligt att åtala vid Internationella
brottmålsdomstolen i Haag
Gemensamt står vi inför mänsklighetens största utmaning. Klimatet och ekosystemen befinner
sig under en oerhörd press med mänskligt lidande och oöverskådliga ekonomiska
konsekvenser som följd. De våldsamma brändernas framfart, den utbredda och mångåriga
torkan, de återkommande orkanernas massiva förödelse och översvämningarnas katastrofala
följder.
Samtidigt ser vi hur ett antal stater och en samling storföretag aktivt motarbetar den
omställning som är nödvändig. Därför finns det fog för att, vilket såväl motionären som LO
och Palmecentret lyft fram, storskalig omfattande miljöförstörelse bör kriminaliseras.
Det fanns med i övervägandena när FN:s domstol mot brott mot mänskliga rättigheter
formades men fullföljdes inte i slutsatserna.
Ekologisk och social hållbarhet
Att ekologisk hållbarhet hänger ihop med den sociala hållbarheten kan dock betonas. Vi ser allt
mer hur vissa stater och storföretag investerar ofantliga summor i desinformationskampanjer,
driver på för ökad rovdrift och ytterligare exploatering av människa och natur. Utsläppen,
miljöförstörelsen, ojämlikheten och lidandet fortsätter också att öka. Kostnaderna för sådant
beteende är i dag minimala, både ekonomiskt och juridiskt.
I sammanhanget kan nämnas socialdemokratins och regeringens initiativ för att i svensk
export- och handelsstrategi särskilt betona vikten av mänskliga rättigheter, klimatpolitiskt
ansvar. Det finns all anledning att fortsätta detta arbete. Intentioner överensstämmer med
pågående arbete men bör betonas även framöver. Frågorna som tas upp är av avgörande
betydelse för fortsatt hållbar utveckling, klimatpolitiskt ansvar och hänger ihop med såväl
lokala, nationella som globala utmaningar.
Grön teknik
Det är av stor vikt att investera i grön teknik, menar man i regel en teknik som är miljövänlig. I
motionen handlar det om plast. Ett område idag som kommer från många olika källor, oftas
förknippar vi det med olja. Den senaste tidens utveckling visar på plaster av bland annat
mjölsyra och stärkelse som kan brytas ner. I den forskning som pågår tillkommer hela tiden
nya alternativ och det är därför svårt att binda sig till endast ett alternativ.
Nedskräpning och förbud
Ett första förbud mot engångsplast togs när EU beslutade om förbud mot vissa produkter av
engångsplast. De nya reglerna innebär att vissa engångsartiklar av plast där substitut finns
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förbjuds. I Sverige vill man gå längre, regeringen vill också förbjuda engångsartiklar som
plastmuggar och plastbehållare till mat. Man vill också se om man kan reglera eller förbjuda
ytterligare plastprodukter till exempel, plast som skräpar ner i havet. Även mikroplast i
konstgräs.
Cigarett fimpar är dåligt för vår miljö och natur och ett gissel när de spolas ut tillsammans med
Va systemen. Det är framförallt filtren som är de stora för VA. Även nerskräpningen med
cigaretter i våra närmiljöer påverkar miljön och nerbrytningen tar lång tid och läckage av
microplaster stannar kvar i marken. Dessutom är det både svårt och kostsamt för kommunerna
att hålla rent i parker och gatu- och torgmiljö. Att informera om Cigaretters påverkan på både
hälsa och miljö är ett ansvar för både kommunerna och regionen och informationskampanjer
borde kunna samordnas. Idag är det framförallt kommunernas VA verksamheter som
informerar allmänheten om cigaretternas påverkan på miljön och följderna av att spola ner
fimparna. Vad gäller information om nerskräpningen är det framförallt ett kommunalt ansvar.
Att införa nerskräpningsbot för de som slänger sina fimpar utreds men kommer att vara en
förseelse som är svår att kontrollera.
Investringar för grön omställning
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit och tar avgörande steg för att genomföra det
klimatpolitiska ramverket och nå fram till det uppsatta målet om en fossilfri energihushållning.
I detta sammanhang kan nämnas satsningar på infrastruktur, kraftig utbyggnad av
järnvägsbyggande och tågtrafik och på det landbygdsutvecklingsprogram som nu genomförs
där klimatpolitik och satsningar på grön teknik och utveckling genererar tillväxt, jobb och
hållbar utveckling.
Frågorna kring klimatpolitiken är ständigt prioriterade och ett särskilt omställningsråd som
föreslås kan istället för att främja utvecklingen snarare leda till att det arbete som är igång
istället kan komma att tappa tempo och handla mera om form än resultat och
uppföljningsarbete.
I motionsförslag lyfts också fram en ide om att inrätta en statlig investeringsbank för
klimatpolitiska projekt och satsningar. Europeiska investeringsbanken har de senaste åren gått i
denna riktning. I sammanhanget kan nämnas att Sveriges Investeringsbank bildades 1967 som
en statlig bank med dåvarande industridepartementet som huvudman. Bankens uppgift var att
stimulera och delta i utvecklingen av näringslivet genom finansiering i form av både lån och
ägarkapital samt rådgivning. Sveriges investeringsbamk upphörde i slutet av 1980-talet och
uppgick då i dåvarande PK-Banken.
En fråga man kan ställa sig är hur en statlig investeringsbank i så fall kunde se ut i dag.
Det som redan sker inom näringspolitikens område är värt att ta fasta på. Så sent som under
förra mandatperioden initierade den socialdemokratiska regeringen en satsning på innovation
och riskkapital med staten som drivmotor genom det bolag som heter Saminvest AB,
Saminvests insatser för att utveckla riskkapitalmarknaden ger förutsättningar att fler livskraftiga
företag utvecklas. För att de ska bli långsiktigt livskraftiga, och bidra till att utveckla svenskt
näringsliv samt till att lösa hållbarhetsutmaningar, behöver de integrera hållbarhet i ett tidigt
skede i sin utveckling.
För att bidra till hållbar tillväxt måste Saminvest se till att hållbarhet integreras i i de fondteam
man investerar i, så att de i sin tur säkerställer att deras bolag blir hållbara. Ett tydligt
hållbarhetsfokus och ansvarsfulla investeringar är nyckeln för att livskraftiga bolag bildas och
därmed bidra till hållbar ekonomisk, social och miljömässig tillväxt och ett jämställt näringsliv.
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Saminvest är helägt av staten och har en roll i ekosystemet och inom vilka områden vår
verksamhet har störst inverkan på omvärlden. För att på bästa sätt åstadkomma en hållbar
tillväxt fokuserar vi vårt hållbarhetsarbete på tre fokusområden:
Ur Saminvests information kan noteras följande:
”Vi ska vara en respekterad aktör på riskkapitalmarknaden
Saminvest ska attrahera privat kapital till fonder vi bidrar till att etablera. Därför måste
Saminvest vara en långsiktig, attraktiv och respekterad medinvesterare. Våra krav och
förväntningar på fondteam ska som lägst vara i paritet med privata placerares krav. Vår största
möjlighet att påverka finns i investeringsprocessen när vi utvärderar nya fonder.”
Som engagerad investerare kan Saminvest sätta en branschstandard för hållbara investeringar i
riskkapitalets hela värdekedja, där venture capital-team och fonder utvärderas avseende hållbar
ekonomisk, social och miljömässig tillväxt och ett jämställt näringsliv. De fonder som etableras
ska skapa värde och generera avkastning utan att överträda några principer med hänsyn till
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption eller miljöpåverkan.
För fonder innebär det att teamets inställning till hållbarhetsfrågor är en viktig urvalsparameter
vid investeringen, och att centrala hållbarhetsfrågor följs upp under fondens löptid. För
innehaven i dotterbolagen innebär det att bolagen ska identifiera och hantera sina viktiga
hållbarhetsutmaningar. För att nå dessa ambitioner behöver vi sannolikt kompetensutveckling
– såväl internt som hos fondteamen och de bolag som utgör våra direkta innehav.
Saminvest ska vara transparanta och positionera sig som en aktör som ställer tydliga och höga
samt balanserade hållbarhetskrav på sina affärspartners. Ingen som vänder sig till Saminvest för
en affärsrelation ska bli överraskad över våra förväntningar inom hållbarhetsområdet.
Vi ska tydligt uttrycka bolagets förväntningar och redogöra för hur Saminvest ser på att skapa
samhällsvärde och minimera risk genom att vara en engagerad investerare. Vi ska också vara
tydliga med vilken grad av uppföljning som efterfrågas och vad Saminvest erbjuder för fonder.
Respektive fondteam har själva ansvaret för att identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor i
innehaven, men Saminvest kommer aldrig att tumma på kraven på fullständig regelefterlevnad,
nolltolerans mot alla former av korruption samt en transparent redovisning av skatt i hela
värdekedjan. Så långt information kring Saminvest AB.
Utöver Saminvest kan också nämnas statliga RISE – det statliga forskningsinistitutet som i nära
samverkan med näringsliv och akademi utvecklar tjänster, produkter, teknologier, processer
och material som bidrar till en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.
Det kan framhållas att de utgångspunkter för det arbete utifrån de förslag motionen lyfter fram
kan sägas vara tillgodosedda på en rad punkter.
Hållbart fiske
Den 14 oktober 2019 beslutade EUs fiskeministrar om kvoter för fisket i Östersjön, vilket
bland annat innebar ett fortsatt förbud mot riktat yrkesfiske av torsk i östra Östersjön. Även
fritidsfiske av torsk förbjöds från och med den 1 januari 2020. Fiske på torsk i västra Östersjön
är fortsatt tillåten men kvoten sänktes med 60% med syfte att nå målet om hållbart fiske.
Regeringen vill införa ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade områden och har
därför uppdragit åt Havs och Vattenmyndigheten att utreda frågan. Havs och
Vattenmyndigheten ska lämna förslag till ändring i den nationella fiskelagstiftningen senast 1
september 2020 . Senast 31 december ska myndigheten redovisa hur ett generellt stopp kan
tillämpas även på utländska fiskefartyg. Vid S-kongressen i april 2017 beslutades om att införa
ett förbud mot bottentrålning. När det gäller ålen var det fortsatt förbud att fiska ål vid kusten
från 1 november 2019 - fram till 31 januari 2020. Det internationella fiskestoppet utvidgades
till att också omfatta glasål, fritidsfiske samt ålfiske i Medelhavet. Fiskestoppet omfattar
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yrkesfiske och fritidsfiske i kust och hav inom EU. Sverige har sedan tidigare omfattande
fiskereglering för att stärka skyddet för ålen. Sedan 2007 råder ett generellt förbud och endast
de som har särskilt tillstånd från HaV får fiska ål, sedan dess har det svenska fisket av ål
minskat med 65% Regeringen anser det är viktigt att vi får till en helhetslösning med
långsiktiga åtgärder för ålen inom hela EU. Eftersom ålen är ett och samma bestånd i hela
Europa är återhämtningen beroende av att åtgärderna genomförs i hela Europa.
Övergödningen syns i algblomning, hotade fiskebestånd och syrefria bottnar. Tillståndet för
Östersjön går sakta åt rätt håll. Tillförseln av kväve och fosfor från land har minskat och
förbättringar i Östersjöns status syns på vissa håll. Men det krävsatt åtgärdsarbete på land
fortsätter och intensifieras. När EUs gemensamma jordbrukspolitik ska reformeras måste man
ta chansen att öka arbetet mot övergödningen.
Sverige har uppnått etappmålet om 10% skydd av marina områden senast 2020 då arealen
skydd i dagsläget utgör 13,6%. HaV har i uppdrag att identifiera områden som kan utgöra
marint skyddade områden med ett stark skydd utan lokal mänsklig påverkan samt ta fram
process för att fortsätta arbetet med sådana områden.
Minerallagstifningen
Regeringen vill förbjuda prospektering och ny exploatering av kol, olja och fossilgas precis på
samma sätt som gjorts med uran och regelverket för när utvinning av mineraler får ske från
alunskiffer. Man har därför tillsatt en utredning med målet om en ny lagstiftning från 2022.
Sverige är i behov av en aktiv mineralpolitik med syfte att stärka konkurrenskraften i Svensk
gruv och mineralnäring. På så sätt kan Sverige stärka och behålla sin position som EUs ledande
gruvland. Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt och hållbart sätt med
beaktande av ekologiska, sociala och kulturella dimensioner så att natur och kulturmiljöer
bevaras och utvecklas. En konkurrenskraftig gruvnäring skapar arbetstillfällen och därmed
förutsättningar för en levande landsbygd. Sverige ska vara en föregångare för en hållbar
utveckling inom gruvindustrin. detta innebär att prospektering efter och utvinning av mineraler
måste ske i samklang med såväl naturmiljö som omgivande samhälle. Näringen måste präglas
av ett agerande som har såväl social och ekonomisk som miljömässig bärkraft. Minerallagen
ska säkerställa ett effektivt nyttjande av landets mineralresurser samtidigt som miljöbalken och
de miljöprövningar som har fastställts i balken och i underliggande författningar ska garantera
utvinning och prospektering sker på ett sätt som är förenligt med ambitiös miljöpolitik.
Agenda 2030
Miljö- och hållbarhetsfrågan är en viktig del i den socialdemokratisk politik. Sverige har anslutit
sig till FNs 17 hållbarhetsmål och Region Skåne och flertalet kommuner har anslutit sig och
startat upp implementeringen av målen i verksamheterna och i olika beslut. I
Skåneprogrammet 2018-2022 som antogs inför valet finns beskrivet om vikten av att vi arbetar
med FNs hållbarhetsmål. Arbetet för att nå målet om ett fossilfritt Skåne 2020 och ett
klimatneutralt Skåne 2030 ska intensifieras. Arbetet måste ske både nu och på längre sikt så att
vi kan ställa om samhället på ett bra och effektivt sätt.
Det viktiga i arbetet med klimatet är att inte att gripas av panik utan att alla får en förståelse
kring den förändring som behöver göras och att vi fattar rätt beslut inom olika områden för att
klara hållbarhetsmålen. I detta arbete ska Socialdemokraterna vara den bärande kraften som
driver frågorna framåt.
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Samtliga attsatser i motionerna
Motion 152 Avseende att omvandla slam från vattenverk och från havet uppspolade
alger och tång till biokol
Att
Socialdemokraterna i Tomelilla antar motionen som sin egen och översänder den
distriktskongressen
Motion 153 Bekämpa klimatförändringarna
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.
Motion 154 Bekämpa klimatförändringarna
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.
Motion 155 Ett program om hur vi vill möta klimathotet
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
Motion 156 Ett program om hur vi vill möta klimathotet
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 klimat- och energipolitik, samt att tillsätta resurser som säkerställer att statens r
oll 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
Motion 157 Förbjud tillverkning och användning av all sorts engångsplats
att
ett förbud mot tillverkning och användning av engångsplast införs.
att
en skatt på engångsplast införs, i syfte att ekonomiskt stödja innovativa lösningar på
hållbara alternativ.
att
det här förslaget implementeras i Socialdemokraternas miljöpolitik och drivs vidare på
EU-nivå
att
Socialdemokraterna föregår med gott exempel och slutar inhandla kampanjmaterial och
dylikt, som innehåller engångsplast.
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att

arbetarekommunen antar motionen som sin egen och skickar den till
distriktskongressen 2020.

Motion 158 Havets barnkammare är ingen askkopp för fimpar
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
Motion 159 Klimatet ska vara prioriterat
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
att
den Socialdemokratiska Distriktsårskongressen 2020 ställer sig bakom motionen och
antar den som sin egen.
Motion 160 Miljö - och klimatnödläge i Region Skåne
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.
Motion 161 Marina fiskbestånd i balans.
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.
Motion 162 Motion angående förändring av Sveriges minerallagstiftning
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
Motion 163 Rätten till rent dricksvatten
att
Skånes socialdemokratiska partidistrikt driver frågorna om
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att
att
att
att

det sker en extra satsning på en nationellt täckande kartering av Sveriges
grundvattenresurser,
saneringstakten av förorenade områden ökar,
det skapas en myndighet som har huvudansvar för landets vattenresurser, för att
övervaka och skydda dem.
det skjuts till pengar för forskning om vattenrening, sanering, skydd och värdering av
vattenresurser.

Motion 164 Satsning på en miljövänligare fordonsflotta.
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.
Motion 165 Stoppa fågelslakten
Att
i planeringen för vindkraftsutbyggnad beakta vad som framkommit i motionen
angående påverkan på ett hållbart fågelliv
Motion 166 Ställ tydliga krav beträffande miljö, naturresursanvändning, arbetsvillkor
och arbetsmiljö
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
Motion A20 Svensk vattenvård måste reformeras!
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
Motion A21 Insatser och åtgärder för bättre miljö och minskat resursslöseri måste öka
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
Motion A22 Ökade insatser för att nå miljömålen i Skåne
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
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Motion A23 Vätgas en möjlig energibärare i region Skåne
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
Motion A24 Motion om åtgärder till kanalisering av friluftsliv
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
Motion A25 Värna den biologiska mångfalden och motverka invasiva arter i Östersjön
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.
Motion A26 Stoppa uppfödningen av minkar
att
uppfödning av minkar förbjuds
att
motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen
Motion A27 Angående lagstiftning och tillsyn inom livsmedelsproduktion och
djurhållning
att
i respektive beslutsorgan tar initiativ gentemot Länsstyrelsen och kommunerna med
syfte att stärka tillsyn och åtgärder på området, utifrån nuvarande regelverk,
att
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,
att
i riksdagen agerar för att lagar skärps och myndigheter ges uppdrag att se över hela
normsystemet, i ett första steg genom att tillsätta lämpliga utredningar om djurens rätt.
Motion A28 Motion om att region Skåne i samarbete med andra parter som
Länsstyrelsen och andra kommuner aktivt ska medverka till inplantering av blåstång
och ålgräsängar
att
genomför en utredning som syftar till att förstärka förekomsten av ålgräsängar och
blåstång inom Skånes kustområden.
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att
att
att

omedelbart påskyndar utpekandet av biotopskydd för ålgräsängar och andra värdefulla
havsmiljöer.
se 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.

Motion A29 Motion om Ekocid
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,
Motion A30 Investera i ny grön teknik
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
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§29 Näringsliv/regional utveckling
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr 167-169 samt A31:
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
Att

bifalla motion nr A31, samt
attsats 1 i motion nr 169
besvara motion nr 167, samt
attsats 2 i motion nr 169, samt
besvara motion nr 168 med följande tilläggsattsatser;
att Regionfullmäktigegruppen får i uppdrag att arbeta för att stärka samarbeten mellan
lärosäten inom Öresundsregionen,
att verka för att gränshinder inom utbildningsområdet upphör

Arbetarekommunen skickar in
Motion 167-169 som Egen
Motion A31 som Enskild

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Fiberutbyggnad är ett prioriterat område för regeringen, i motion 167 beskrivs problem med
avgrävda fiberkablar. Då regeringens bredbandsstöd ställer högre krav på kvalitet i
fiberutbyggnaden väljer distriksstyrelsen att besvara motionen.
Motionären i motion 168 beskriver en ambition om att återskapa Öresundsuniversitetet (ÖU)
som lades ner 2012. Det finns idag ett brett samarbete mellan danska och skånska lärosäten.
Samtidigt är det av vikt att stärka och vidareutveckla samarbeten inom Öresundsregionen och
att identifiera hinder som försvårarar samarbeten, som t.ex. studieavgifter och konkurrens.
Distriktsstyrelsen håller därför med motionären om att det bör vidtas ytterligare åtgärder för att
stärka lärosätens samarbeten inom Öresundsregionen. Däremot är det inte självklart att det bör
ske på samma sätt om Öresundsuniversitetet var formerat. Utan snarare bör en ny struktur
utvecklas som drar lärdom av både erfarenheterna från Öresundsuniversitetet och lärosätenas
kunskap och erfarenhet av dagens samarbeten. Distriktsstyrelsen väljer därför att besvara
motionen samtidigt som man föreslår att Regionfullmäktigegruppen får i uppdrag att arbeta för
att stärka samarbeten mellan lärosäten inom Öresundsregionen.
Distriktsstyrelsen håller med motionären i motion 169 om att det behövs insatser för att hela
Skåne ska växa och att Socialdemokraterna behöver föra en tydlig politik med fokus på välfärd
i form av kollektivtrafik, sjukvård och skola etc. efter behov. Distriktsstyrelsen menar dock att
den handlingsplanen kan tas fram utifrån nuvarande organisation och att ingen särskild
arbetsgrupp behöver tillsättas för detta.
Sverige är indelat i fyra elområden där elpriset styrs av tillgång och efterfrågan samt elnätets
överföringskapacitet. Skåne tillhör elområde 4 och missgynnas av uppdelningen. Regionalt har
S arbetat för att dessa ska avskaffas och kommer fortsätta göra så.
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Samtliga attsatser i motionerna
Motion 167 Säker fiberanslutning
Att
man gör upp en plan hur man snabbt kan åtgärda fel på fiberkablar
Motion 168 Återskapa Öresunds universitetet
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.
Motion 169 Återupprätta välfärdsplattformen i hela Skåne
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.
Motion A31 Skrota Sveriges Elzoner
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.
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§30 Försvar, utrikes och säkerhet
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: 170-178 samt A12 & A13
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

bifalla motion nr 172 och 178, samt
Attsats 3 i motion nr 170
Attsats 1 i motion nr 175

Att

besvara attsats 1 och 2 i motion nr 170, samt
Attsats 2 i motion nr 177

Att

avslå motion nr 171, 173, 174, 176, A12 och A13, samt
Attsats 2 i motion nr 175,
Attsats 1 i motion nr 177

Arbetarekommunen skickar in
Motion 171-178 samt A12 som Egen
Motion 170 samt A13 som Enskild

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Inledning
Svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik bildar tillsammans en helhet. Utrikespolitiken
syftar till att upprätthålla freden, försvarspolitiken bereda sig för kriget. Ett fördjupat
internationellt samarbete är en viktig vägen framåt för att hantera hoten. Att bygga en
säkerhetsgemenskap grundad på gemensamma värderingar är en huvudutmaning. Ytterst
handlar det om att värna befolkningens liv och hälsa, värna samhällets funktionalitet och
Sveriges förmåga att upprätthålla grundläggande svenska värden som demokrati, rättssäkerhet
och mänskliga fri- och rättigheter.
Den ryska aggressionen mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim 2014 utgör den
största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordning som etablerades för ett kvarts sekel
sedan. Ryssland har kränkt grundläggande folkrättsliga principer, såsom staters rätt till
territoriell integritet och politiskt oberoende, liksom FN-stadgans våldsförbud. Ryssland har
visat sig berett att bryta mot ingångna överenskommelser och etablerade europeiska normer.
I händelse av en tilltagande konflikt i vårt närområde finns det militärgeografiska skäl som talar
för att Sverige dras in i ett eventuellt händelseförlopp. Tillgång till svenskt territorium är av
betydelse både för en angripare och en försvarare. För att möta det nya säkerhetspolitiska läget
krävs en anpassning av det svenska försvaret.
Sverige upprätthåller vissa militära nyckelsystem av hög internationell klass – bland annat
stridsflyg och ubåtar – men den svenska försvarsförmågan har brister. Från låga nivåer måste
både den militära och civila försvarsförmågan stärkas och ska Sverige kunna hävda sin
suveränitet i ett krisfall är vi beroende av stöd utifrån. Samtidigt ska den militära alliansfriheten
bestå, vars innebörd är att Sverige inte åtar sig ömsesidiga försvarsförpliktelser i förhållande till
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andra länder. En svensk Natoansökan skulle dessutom sannolikt leda till en politisk kris med
Ryssland och allvarligt försämra det säkerhetspolitiska läget i vår region.
Värnplikt och totalförsvar
2009 fattade Sveriges riksdag beslut med tre rösters marginal att avskaffa den allmänna
värnplikten. De borgerliga partierna gick ifrån en sedan länge etablerad praxis att i säkerhetsoch försvarspolitiska frågor hitta breda överenskommelser. Beslutet har fått stora negativa
konsekvenser för det svenska försvaret. Rekryteringen till försvaret försämrades samtidigt som
man riktade ett grundskott mot ett folkligt förankrat försvar. Konsekvenserna av detta beslut
lider vi av än idag. Tack vara en socialdemokratisk regering har värnplikten återaktiverats. Alla
18-åring ska mönstra och senast 2025 ska det svenska försvaret bestå av 8 000 värnpliktiga.
Värnpliktens avskaffande har satt spår i de uppväxande generationerna. Plikten att delta i
försvarsutbildning ses inte alltid som självklar. Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning
att informationen om varför försvaret behövs och gemensamt ansvarstagande för vårt land, är
nödvändigt.
Är freden möjlig
Det är statsministern som utser ministrar, inte partier. Det är alltså upp till statsministern att
utse sin regering. När det gäller ett fredsdepartement ligger de uppgifter som motionären
anger under andra redan inrättade departement och därför skulle ännu departement inte fylla
någon ny funktion eller bidra till regeringens arbete. Däremot skulle det öka kostnaderna, göra
ansvarsfördelningen mellan departement och ministrar otydlig och leda till att myndigheter
skulle få lägga ned.
Före detta utrikesminister Margot Wallström återinrättade folkrätts- och
nedrustningsdelegationen som är en expertgrupp som står till utrikesministerns förfogande.
Utrikesminister Ann Linde har valt att arbeta vidare med denna delegation.
Sverige har världens mest restriktiva vapenlagstiftning och en myndighet (ISP) som övervakar
den. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) beslut är något som följs noga av omvärlden
och har normerande effekt på andra länder. Dessutom, om vi vill behålla vår militärt alliansfria
säkerhetspolitik är svensk vapenexport nödvändig.
Massförstörelsevapen
Spridningen av massförstörelsevapen (kärnvapen, kemiska och biologiska vapen) är ett av de
största hoten mot internationell fred och säkerhet. De fem erkända kärnvapenstaterna
(Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA) har i enlighet med icke-spridningsavtalet
av kärnvapen från 1970 (NPT-avtalet) förbundit sig att inte sprida dessa till andra stater och
inte heller sprida relaterad kunskap eller teknik annat än i fredliga syften (kärnkraft mm).
Sverige och svensk arbetarrörelse verkar för att fördraget och hela icke-spridningsregimen
stärks och att alla världens stater ansluter sig fördraget. Målet är att bidra till en effektiv och
kontrolleringsbar kärnvapennedrustning och att förhindra att nya länder skaffar kärnvapen.
Grunden för en kärnvapennedrustning måste vara en agenda för riskreducering och
nedrustning som både kärnvapenstater och icke-kärnvapenstater kan sluta upp kring.
Utgångspunkten för nedrustningen måste vara ickespridningsfördraget NPT. Det är inom
ramen för NPT som kärnvapenstaterna gjort tydliga åtaganden om nedrustning, åtaganden
som kräver uppföljning och genomförande.
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2020 var det 50 år sedan icke-spridningsfördraget NPT undertecknades. Avtalet är en hörnsten
i det globala ramverket för kärnvapennedrustning och icke-spridning. Fördraget har varit
framgångsrikt när det gäller att förhindra kärnvapenspridning, att lägga grunden till avsevärda
minskningar av kärnvapenarsenaler och att underlätta fredlig användning av kärnenergi.
Fördraget har också inneburit att ett internationellt system med kärnämneskontroll har inrättats
och att skapandet av kärnvapenfria zoner har främjats.
Trots dessa framsteg har kärnvapen emellertid den senaste tiden fått en mer framträdande roll,
mot bakgrund av ett allt sämre internationellt säkerhetsklimat. Kvalitativt nya förmågor håller
på att utvecklas, med ny teknik som en pådrivande faktor. Utvecklingen med en gradvis
minskning av världens kärnvapenarsenal från toppen 1986 måste upprätthållas. En potentiell
kärnvapenkapprustning – som inte skulle tjäna någons intressen – måste undvikas. NPTländerna ska samlas för en översynskonferens. Sverige kommer där att verka för konkreta
resultat och åtaganden som kan föra oss till en värld utan kärnvapen.
När det gäller FN:s konvention om kärnvapenförbud så har regeringen landat i
ställningstagandet att inte underteckna eller ratificera den i sin nuvarande form. Istället
kraftsamlar regeringen i arbetet för nedrustning genom satsningar på en rad olika områden:
• Sverige blir observatör till konventionen
• Regeringen kommer att inrätta ett svenskt kunskapscentrum om nedrustning.
• Regeringen kommer också att stötta inrättandet av ett internationellt FN-sekretariat om
kärnvapennedrustning.
• Vårt fokus kommer att vara på att stärka det viktiga nedrustning och icke-spridningsfördraget
NPT.
Sverige deltog i FN-förhandlingarna om konventionen om kärnvapenförbud på ett
konstruktivt sätt och sökte aktivt, men förgäves, att åtgärda ett antal brister i
konventionsutkastet. Det rörde inte minst konventionens relation till icke-spridningsfördraget
(NPT), avsaknaden av tydliga definitioner samt de otillräckliga möjligheterna att kontrollera
efterlevnaden. Dessa svagheter i konventionens utformning består. Socialdemokraterna och
regeringen kommer att fortsätta arbeta för ett regelrätt förbud mot kärnvapen.
Upprättandet av kärnvapenfria zoner på olika håll i världen är lovvärt men erbjuder endast
regionala lösningar på ett problem som är globalt till sin natur. Målet förblir en värld utan alla
former av massförstörelsevapen, dvs. även biologiska och kemiska massförstörelsevapen. När
det gäller en kärnvapenfri zon i Sverige är detta de facto en realitet redan idag. De militära
överenskommelser som finns omöjliggör uttryckligen utplacering av kärnvapen på svenskt
territorium.
En ytterligare juridisk process kring kärnvapenfri zon skulle inte göra någon skillnad. Vårt
nedrustningsarbete bör fokusera på den globala nedrustningen.
Krisberedskap
Vår omvärld har de senaste åren blivit osäkrare. Kriget i Georgien 2008 med rysk inblandning,
Rysslands annektering av Krim och konflikten i östra Ukraina har varit bidragande orsaker till
den utvecklingen. Samtidigt rustar många länder upp sina militära försvar. Det har fått
konsekvenser även för Sverige. Både militärt och civilt försvar står inför nya utmaningar. Från
låga nivåer satsas resurser på ökad försvarsförmåga. För att Sverige ska klara av kriser, även
sådana bortom fredstid, är det viktigt att vår krishanteringsförmåga är god. Hela samhället
måste vara organiserat och förberett.
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Samtliga attsatser i motionerna
Motion 170 Begränsa den militära upprustningen i Sverige
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.
Motion 171 Förändring av försvarspolitiken till en fredspolitik
att
distriktskongressen till partistyrelsen och riksdagsgruppen framför önskemålet att
partiet sålunda inleder en diskussion om omläggning av försvarspolitiken till en
fredspolitik.
Motion 172 Information om värnplikt och totalförsvar
att
utveckla informationen för ungdomar som ska mönstra i enlighet med motionen samt
att
skicka över den till den skånska riksdagsgruppen
Motion 173 Låt oss stärka partiets internationella roll i fredens tjänst
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.
Motion 174 Är freden möjlig eller är den en dröm?
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
Motion 175 Motion om kärnvapenfri zon
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.
Motion 176 Nej till kärnvapen
att
distriktskongressen uttalar att Sverige ska ratificera FNs kärnvapenförbud.
Motion 177 Vi vill ha en kärnvapenfri värld
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.
Motion 178 Vidareutveckla Skånes krishanteringsförmåga
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.
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Motion A12 Är freden möjlig eller är den en dröm
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.
Motion A 13 Avskaffa försvarsmakten!
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.
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§31 EU
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr 179 och A11:
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

besvara motion nr 179,

Att

avslå motion nr A11

Arbetarekommunen skickar in
Motion A11 som Egen
Motion 179 som Enskild

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Turkiets ansökan om EU-medlemskap
Distriktsstyrelsen instämmer i motionens mening att den politiska utvecklingen i Turkiet är
mycket allvarlig. Den högernationalistiska regimen under president Erdogan har gjort sig
skyldig till en systematisk nedmontering av demokratin i Turkiet.
Redan i Europeiska rådets slutsatser från 2019 konstateras att Turkiet rör sig allt längre bort
från EU och att förhandlingar om ett EU-medlemsskap därför inte är aktuella. Med anledning
av den fortsatta utvecklingen i Turkiet har landets möjligheter att närma sig EU helt avstannat.
Det sker inga som helst förhandlingar, varför motionärens förslag om att säga nej saknar
aktualitet.
Svenska regeringen är tydlig i sin kritik mot Turkiet och ser med stor oro på den bristande
respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.
Det är fullständigt oacceptabelt att oppositionspolitiker och de som står upp för mänskliga
rättigheter frihetsberövas på godtyckliga grunder. Exempelvis får Turkiets beslut att lämna
Istanbulkonventionen direkt konsekvenser för flickors och kvinnors grundläggande
rättigheter.
Distriktsstyrelsen understryker betydelsen av att stödja de krafter som arbetar för demokratioch mänskliga rättigheter i Turkiet. Yttrande- och åsiktsfrihet samt fri opposition är en
förutsättning för ett demokratiskt samhälle.
Sverige och EU
Motionären vill att vi ska driva på för att lämna EU o bilda kampanj om detsamma.
Distriktsstyrelsen avisar detta och så gör också en stor del av befolkningen. Sverige har dragit
nytta av EU som lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap kan vi vara
med och påverka utvecklingen för ett mer jämlikt och grönt Europa. Genom samarbete med
andra bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.
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EU är ett projekt för fred o frihet - på mellanstatlig grund. Med det sagt så finns det ju
utmaningar inom EU. Inte minst beroende på att 27 länder med olika förutsättningar och olika
regeringar ska samarbeta. Fördelarna överväger emellertid.
En av de viktigaste frågorna för den svenska regeringen är att motverka lönedumpning. Efter
Lavaldomen har den Socialdemokratiska regeringen både ändrat svensk lagstiftning och drivit
på för ett ändrat utstationeringsdirektiv innebärande lika lön för lika arbete. Beslut väntas
komma i Sveriges Riksdag under våren. Nuvarande transportdirektiv är en annan fråga som
socialdemokraterna kämpat för som är viktig för principen om lika lön för lika arbete.
Motionären anser att EU:s migrationspolitik är ett misslyckande. Den socialdemokratiska
regeringen har mycket aktivt drivit på för ett solidariskt ansvarstagande för de flyktingar som
kommer till EU. Tyvärr finns det länder inom EU som blockerar detta. Samtalen och
förhandlingarna måste fortgå för att hela EU ska ta sitt ansvar.
Motionären pekar på en negativ politisk utveckling inom många länder i EU. Distriktsstyrelsen
har ingen annan åsikt men anser att det egentligen inte handlar om EU som institution. En
nationalkonservativ våg väller just nu över västvärlden som måste bekämpas.
Distriktsstyrelsen vill också peka på att i förslaget till långtidsbudget finns sanktioner avseende
länder som inte följer rättsstatens principer. Dessutom har ett rättsligt förfarande påbörjats
avseende Polen och Ungern.
Distriktsstyrelsen vill också framhålla att EU är ledande inom miljö- och klimat.
Utan EU hade inte Parisavtalet kommit till och EU-kommissionens förslag om en ”Green
deal” är ett tydligt socialdemokratiskt krav för att Europa ska bli världens första fossilfria
kontinent.

Samtliga attsatser i motionerna
Motion 179 Det är dags att lämna EU
Att
Socialdemokraterna i Skåne aktiv ska verka för att Sverige ska lämna EU.
Att
Socialdemokraterna i Skåne bilda opinion kring att Sverige ska lämna EU .
Att
Kristianstad arbetarkommun bifaller motionen och antar motion sin helhet
Att
Socialdemokraterna i Skåne distriktskongress bifaller motionen i sin helhet.
Motion A11 Säga nej till Turkiets ansökan till att 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
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§32 Migration
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: 180-187
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

bifalla motion nr 180,
Attsats 2, 3 och 4 i motion nr 181

Att

besvara motion nr 186, 187,
Attsats 1 i motion nr 181

Att

avslå motion nr 182, 183, 184 och 185

Arbetarekommunen skickar in
Motion 180, 181, 185-187 som Egen
Motion 183-184 som Enskild

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Arbetskraftsinvandring
Sverige har idag bland världens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring. Detta är till
skada både för Sveriges arbetsmarknad, enskilda arbetskraftsinvandrare, seriösa företag och för
tilltron till svensk migrationspolitik.
Det behövs en förändring av dagens regelverk både för att upprätthålla den svenska modellen
på arbetmarknaden och för att sätta stopp för utnyttjande. Samtidigt behöver myndigheternas
möjligheter att göra kontroller av att villkoren fullföljs också förstärkas. Arbetskraftsinvandring
ska inte användas som ett sätt att dumpa villkoren på svensk arbetsmarknad. Därför bör vi gå
tillbaka till en modell med arbetsmarknadsprövning när det gäller arbetskraftsinvandring.
Däremot behövs det en lagstiftning för att också kunna ha ett regelverk för att hantera svenska
företags behov av högkvalificerad arbetskraft.
Migration och asylpolitik
Grunden för asylrätten är att varje individ ska behandlas enskilt. Det innebär att beslut om asyl
aldrig fattas för grupper. Detta är en viktig grundläggande princip som ökar rättssäkerheten för
den enskilde asylsökanden. Distriktsstyrelsen värnar grunderna i asylrätten och avvisar av den
anledningen generella amnestier. För en stor grupp av de personer som motionen om amnesti
tar upp har däremot den socialdemokratiskt ledda regeringen fattat beslut om en ny chans för
uppehållstillstånd genom den sk Gymnasielagen.
Invandringen berikar Sverige och nya svenskar är en viktig del för att bidra till en bra samhälle.
Det är en del av socialdemokratins berättelse av migrationspolitiken. Den politik vi vill föra
bygger både på den reglerade invandringen som grund men också beskrivningar av vilken
positiv betydelse invandringen har haft och fortfarande har för vårt land.
Socialdemokraterna ska vara ett parti med en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik.
Det innebär att det är skyddskälen som ligger till grund för om man beviljas uppehållstillstånd
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och att rätten att söka asyl och skydd måste värnas. Vägen måste också vara tydlig till
permanent uppehållstillstånd och möjligheten till familjeåterförening måste finnas. Däremot så
skulle återinförande av permanenta uppehållstillstånd som huvudregel riskera att återigen skilja
ut Sverige från andra EU länder i mottagandet. Det skulle kunna innebära att vi precis som
2015 får se en situation där Sverige får ta ett opropotionerligt stort ansvar. Distriktsstyrelsen
anser att vi inte bör riskera att försätta Sverige i en situation där vi får stora problem med
flyktingmottagandet medan andra EU länder slipper ifrån att ta sitt ansvar.
Alla de människor som beviljas uppehållstillstånd i Sverige måste få stöd och möjligheter till att
komma in i samhället och så småningom få chans till egen försörjning. I det sammanhanget är
tillgången till språket centralt. Därför har också den socialdemokratiskt ledda regeringen
möjliggjort för bland annat studieförbund och folkhögskolor att kunna erbjuda studier i
svenska språket för asylsökande. Detta bör regelbundet ses över i syfte att göra tiden som
asylsökande meningsfull och kunna förbereda för ett uppehållstillstånd. Men i grunden
behöver också väntetiderna till beslut på asylansökan kortas för att den enskilde ska få veta om
man får stanna i landet eller ej och vid ett bifall kunna få tillgång både till SFI och möjlighet att
söka arbete.
Diskussion om migrationspolitiken
Distriktsstyrelsen delar vikten av en öppen och nyanserad debatt om migrationspolitiken och
om den globala flyktingsituationen. Däremot tror vi inte att det är ett lämpligt eller görligt
område att hålla ett rådslag kring. Migrationspolitiken behandlades i partiets politiska riktlinjer
på kongressen 2017 och kommer säkerligen att behandlas genom motionsbehandling vid 2021
års partikongress. I tillägg till det finns det alla möjligheter att inom ramen för
partiorganisationen också bedriva mötesverksamhet och studiecirklar med flyktingpolitik som
diskussionsämne.

Samtliga attsatser i motionerna
Motion nr 180 Arbetskraftsinvandring
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
Motion nr 181 Motion med mål att skrota lagen om arbetskraftsinvandring
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
Att
partiet gör denna fråga till en valfråga med stark pedagogisk profil förarbetstagares
rättigheter
Att
motionen sänds till Skånska riksdagsgruppen
Att
distriktskongressen bifaller motionen
Att
Hörby arbetarekommun antar motionen som sin egen
Motion nr 182 Ge amnesti till ensamkommande unga från Afghanistan
Att
Sverige omedelbart stoppar alla utvisningar av ensamkommande unga som har vistats i
Sverige mer än ett år
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Att
Att
Att
Att

Sverige omedelbart ger amnesti till de afghanska flyktingar som har vistats i Sverige i
över ett år
Trelleborgs arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till det
socialdemokratiska partidistriktet i Skåne och årskongressen 2021
det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne på sin årskongress 2021 antar motionen
som sin egen
det socialdemokratiska partidistriktet i Skåne skickar motionen vidare till de skånska
ledamöterna i riksdagens S-grupp

Motion nr 183 Ge amnesti till ensamkommande unga från Afghanistan
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
Trelleborgsarbetarkommun 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.
Motion nr 184 Intern diskussion kring asylsökande till Sverige
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
Motion nr 185 Ja till en human flyktingpolitik
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
Motion nr 186 Partiet måste bygga ett folkhem för gamla och nya svenskar
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.
Motion nr 187 Migrationsverkets regelverk
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

§33 Kultur
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: 188-193 samt A18
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
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Att

bifalla motion nr 189,
attsats 2 i motion nr 190
attsats 2 i motion nr 191
attsats 2 i motion nr 192

Att

besvara motion nr 188 och A18
Attsats 1 i motion nr 190
Attsats 1 i motion nr 191

Att

avslå motion nr 193
attsats 1 i motion nr 192

Arbetarekommunen skickar in
Motion 189-192 och A18 som Egen
Motion 188 och 193 som Enskild

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Inledning
Socialdemokraternas kultursyn utgår från alla människors lika värde. Den svenska
modellen bygger på att du, oavsett din bakgrund, ska kunna förverkliga dina
drömmar och nå din fulla potential. Alla måste kunna ta del av och själv få möjlighet
att skapa kultur för att leva ett gott och meningsfullt liv. Därför måste kulturen vara
tillgänglig för alla. Det handlar om allas rätt till respekt, om rätten att få delta och
höra till, om allas rätt till orden, till bildning och skapande. På så sätt är kulturen viktig för både
individens och samhällets utveckling.
Vår kulturpolitiska syn är förankrad i den övertygelsen att klasskillnader och sociala
orättvisor inte bara kommer till uttryck som ekonomiska klyftor utan också som
kulturell ojämlikhet. Klasstillhörighet, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska inte avgöra möjligheten att ta
del av och utöva kultur.
Regional kulturpolitik
Den regionala kulturen ska bygga på både bredd och spets. Kulturens roll i det demokratiska
samtalet är viktigt och den bygger broar, motverkar fördomar och skapar mötesplatser. Den
berättar om vår dåtid, formulerar vår nutid och ger drömmar och förhoppningar om vår
framtid. Särskilt viktigt är att stödja och utveckla musik, film, teater, folkbildning och
biblioteken med prioritering på barnens möjligheter att både delta och uppleva kultur. Under
de senaste åren har vi fått bekräftelser på att läsningen i unga åldrar minskar och att ungdomars
förmåga att formulera sig i skrift har försämrats. För att möta det tror vi på särskilda satsningar
på att stimulera ett ökat läsande för barn i tidig ålder.
Vi ser med oro på hur man i borgerligt styrda kommuner drar ner på Kulturskolan och stödet
till folkbildningen. I många av de mindre skånska kommunerna står bildningsverksamheten för
det dominerande utbudet av kultur. Det samhälleliga stödet till studieförbunden är därför ett
viktigt stöd för att nå ut till hela Skåne.
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Socialdemokraterna i Skåne vill verka för att kulturen finns tillgänglig i hela Skåne och ska vara
tillgänglig för alla. Såväl som deltagare som utövare.
Demokrati och tillgänglighet
Det socialdemokratiska samhällsbygget grundar sig på medborgarnas engagemang.
Det är viktigt att alla människor deltar och bidrar till demokratin och välfärden.
Därför ska alla i hela landet också kunna ta del av kulturen och delta i kulturskapandet. Vi är
övertygade om att kultur som möjliggör möten och låter olika
erfarenheter och åsikter komma till uttryck har en långsiktigt helande och
sammanhållande inverkan. Den stärker demokratin, sammanhållningen och tilliten i
samhället. Dessutom bör vi ständigt uppmärksamma och aktivt verka för att alla kan delta i det
demokratiska samtalet på sina egna villkor, och sänka de trösklar som innebär att vissa
människor hålls utanför.
Distriktsstyrelsen håller med om att bland annat tolkcentralen spelar en viktig roll för att
säkerställa allas rätt att delta i samhällslivet på lika villkor. Att verksamheten fungerar väl och
har en god tillgänglighet är en grundläggande fråga om alla likas värde, demokrati och frihet.
Tillgängligheten till tolk är dock relativt god i Skåne som exempel lyckades tolkcentralen 2019
utföra 95 % av alla uppdrag som beställdes. Dock finns det i dagsläget ingen tolkutbildning i
Skåne och distriktsstyrelsen menar att det vore väl värt att utforska om det skulle finnas
underlag för att starta upp en sådan.
Tillgänglighetsfrågan är alltid central i vår politik och vi ska alltid värna så låga trösklar som
möjligt. Digitaliseringen har öppnat upp dörrar som gör kulturen, medieutbudet, de
demokratiska samtalen mer tillgängliga för fler. Dock ställer det också stora krav på
människors tillgång till modern teknik och internet.
Tillgången till en snabb uppkoppling är centralt oavsett vart i landet som man bor. En bra
uppkoppling är idag grunden i allt från att sköta kontakt med myndigheter och läsa tidningar,
till barnens skolgång och det sociala livet. Vi lever idag i ett samhälle som till mångt och
mycket kräver att det finns en tillgång till en snabb och pålitlig uppkoppling dygnet runt.
Vi socialdemokrater har tagit fram en ny bredbandsstrategi med en väsentlig ambitionshöjning
jämfört med den förra borgerliga regeringen. Senast år 2025 vill vi Socialdemokrater att 99,9 %
av Sveriges invånare ska ha tillgång till minst 100Mbit/s. Detta är ett högt mål, men det är för
oss en självklarhet att hela landet ska få tillgång till en snabb uppkoppling.
Diskussionerna kring FM-nätet och vilka sändningar som ska finnas där har pågått under en
längre tid, men i dagsläget är FM-nätet fullt och det går inte att få in fler kanaler där. Som parti
bör vi dock hålla en armlängds avstånd och inte styra vilka kanaler som ska finnas var, men
istället driva linjen om att både SR och SVT aktivt måste jobba med att öka tillgängligheten för
deras utbud, bland annat kopplat till äldre utan tillgång till internet.
Kultur som samhällsbyggare och samhällsförändrare
Konst och kultur är ett sätt att närma sig svåra frågor och bearbeta dem.
Vi socialdemokrater utgår från att människans fantasi är större än vad som ryms i det
nuvarande samhället och ser kulturen som en källa till och ett redskap för
samhällsförändring. En kraft som kan visa på och kritisera klassamhället och avslöja
olika maktstrukturer – totalitära, kapitalistiska, patriarkala och koloniala, som kan
peka på kommersialismens avarter och ifrågasätta alla försök att behärska och låsa in
människors tankar.
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Kulturen har också möjligheten att syna rasismen, främlingsfientligheten och intoleransen som
finns i samhället och för oss socialdemokrater ska det vara en självklarhet att dagligen arbeta
för alla människors lika värde. Vi ska leva enligt våra värderingar. Dessutom ställer vi oss
positiva till om initiativ till en minnesdag för att uppmärksamma islamofobi växer fram på
liknande sätt som andra minnesdagar tillkommit, men anser att olika organisationer bör ta det
initiativet och därmed ha ägandeskapet.
Kulturpolitiken har en både samhällsbyggande och samhällsförändrande roll. Kultur
bidrar till att skapa sammanhållning och utveckla gemensamma förhållningssätt. Vill man öka
förståelsen för olika traditioner och villkor och stärka sammanhållningen, vare sig det handlar
om att åstadkomma det i ett bostadsområde, inom ett land eller mellan länder, är det
nödvändigt att främja ett kulturellt utbyte mellan enskilda människor, samhällsklasser och
grupper. Det är grunden för de gemensamma berättelser som binder oss samman i ett samhälle
och i världen.
Distriktsstyrelsen ser också värdet i att aktivt jobba med en mer jämställd kultur där stöden
fördelas på ett jämställt sätt. Med en bredare representation i vårt kulturutbud kommer fler
person i vårt samhälle få en chans att bildas, växa och stärka något vi måste jobba aktivt med.
Kulturens egenvärde, nytta och upphovsrätt
Kulturen har ett egenvärde. Detta egenvärde kommer först. Den konstnärliga
friheten är en förutsättning för den kreativa processen och för att skapa konst och
kultur av hög kvalitet. Att garantera denna frihet är politikens viktigaste uppgift.
Men det hindrar inte att kulturen också är till nytta på andra områden. Kulturen kan
stärka demokratin, utveckla vårt språk, skapa jobb, bidra till att en ort blir attraktiv
eller förbättra människors hälsa. Det är bidragande argument till varför vi anser att
kulturen ska få offentligt stöd och vara tillgänglig för alla.
Som parti står vi upp för kulturen och har lovat att värna möjligheter för kulturarbetare att
kunna verka. Som en del av detta är det viktigt att vi står upp för att kulturarbetare måste få
betalt för det arbete man utför. En enskild persons delning kanske inte gör skillnad, men var
drar man gränsen? Hur många personer ska kunna dela en låt eller bild innan upphovsmakaren
går miste om ekonomiska inkomster?
Under lång tid tilläts amerikanska multinationella bolagen Facebook, Google och Youtube
tjäna närmare 200 miljarder dollar, bolag som till största del endast delar och tillhandahåller
andras material. Dessa företag producerar så gott som inget material själva, utan kan dra in
stora reklamintäkter på att sprida andras musik, filmer och texter, många gånger utan att betala
till den som skapat verken. Detta var bakgrunden till det upphovsrättsdirektiv som förhandlats
i EU under mer än två år. Det syftar bland annat till att stärka upphovsrättsinnehavarnas
ställning gentemot de amerikanska nätjättarna, så att musiker, filmskapare, fotografer,
journalister och andra rättighetshavare kan få del av intäkterna.
Direktivet innebär bland annat att kulturarbetare och medier får större möjligheter att få betalt
för sitt arbete. Det betyder oerhört mycket för enskilda kulturarbetare, men också för de
kreativa näringarna som helhet. Sverige har en stor och viktig musikindustri, men är också ett
framgångsrikt land när det gäller andra kreativa näringar. Om inte dessa näringar kan få betalt
för vad de producerar, så försvagas deras tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. En stark
upphovsrätt ligger alltså i Sveriges intresse.
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Distriktet ställer sig dock bakom tanken om att Tidningarnas Telegrambyrå, TT, med hjälp av
inkassoföretag bör prioritera annat än att jaga icke-kommersiella bloggare och
hemsidesanvändare när de illustrerat sina alster men att den frågan får drivas på annat sätt än
att göra undantag i direktivet.

Samtliga attsatser i motionerna
Motion 188 Inför en dag för att uppmärksamma islamofobi
Att
Att
Att

Socialdemokraterna verkar för att undersöka möjligheten att införa en särskild dag för
att uppmärksamma islamofobi.
Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till
partidistriktskongressen
Partidistriktskongressen antar motionen och skickar den till Riksdagsgruppen

Motion 189 Motion om jämställd kultur
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
Motion 190 Tolkbrist på Tolkcentralen-ett hot mot demokratin
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.
Motion 191 Tolkbrist på Tolkcentralen-ett hot mot demokratin
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
Motion 192 Tolkbrist på Tolkcentralen-ett hot mot demokratin
Att
Socialdemokraterna i Skåne verkar för att satsa ytterligare resurser på tolkcentralen
Att
Socialdemokraterna i Skåne verkar för ett generellt lyft för tolkutbildningen
Motion 193 Undantag i upphovsrättslagstiftningen
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.
Motion A18 Radio P4 plus
Att
man undersöker möjligheten att sända P4 Plus på FM bandet
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§34 Organisation
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: 194-211, samt A38-A42
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

besvara motion nr 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, A39, A40 och A41

Att

avslå motion nr 203, A38 och A42

Arbetarekommunen skickar in
Motion 197, 198, 201, 202, 205-211 och A41 som Egen
Motion 194-196, 199, 200, 203, 204, A38-A40 och A42 som Enskild
Distriktsstyrelsens utlåtande:
Inledning
De senaste åren har, minst sagt, varit en prövning för svensk socialdemokrati. Efter en längre
tids vikande stöd hos väljarna krävs samling och tydlighet. Socialdemokraterna måste äga
förmågan att berätta vad som är möjligt att uppnå. Växande inkomstklyftor, ojämlikheten i
skolan och bostadsbristen som lyfts fram är på intet sett lagbundna. Det går att vända
utvecklingen rätt. Distriktstyrelsen instämmer i att det är nödvändigt att partiet nu formulerar
en kraftfull politik och går till motoffensiv mot de marknadsliberala krafter som ligger bakom
den privatiseringvåg som drabbat vår gemensamma välfärd.
Januariavtalet
Januariöverenskommelsen blev en förutsättning för att få till en regering och höll
Sverigedemokraterna och de högerkonservativa krafterna borta från makten. Vi fick till en
socialdemokratiskt ledd regering som kan säkra resurser till sjukvården, skolan och omsorgen.
Samtidigt innehåller överenskommelsen delar som skapar oro kring hur exempelvis
arbetsrätten kommer att påverkas framöver.
Överenskommelsen ställer oss dock inför nya utmaningar i en tid då det politiska klimatet
dessutom domineras av reaktionära högervindar. Vi kan inte förlita oss på att
regeringsinnehavet i sig självt säkrar väljarnas stöd för partiet. Socialdemokraterna behöver
återta det politiska initiativet. Ska vi kunna återvinna väljarnas förtroende i breda grupper i
samhället krävs det en politik som tydliggör att orättvisorna går att rätta till och att vi kan få
bukt med det svenska klassamhället. Det kräver att vi tar fasta på reformer som gör det bättre
för breda löntagargrupper och som visar att vi socialdemokrater är beredda att bära
utvecklingen framåt.
Från skånsk sida har vi länge förespråkat en politik som vänder den utvecklingen, bland annat
med förslag om höjda tak i sjukförsäkringen, högre pensioner, begränsade vinster i välfärden
och höjda kapitalskatter. Politiska förslag som vi menar skulle vända utvecklingen rätt. I
nuläget, när det parlamentariska läget inte tillåter en sådan politik, måste vi socialdemokrater,
som parti och som rörelse, driva kampen för ett jämlikt samhälle och ta tillbaka det politiska
initiativet.
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Socialdemokratin är och ska förbli ett vänsterparti med ambitionen att stå i mitten av svensk
politik och som samlar breda löntagargrupper. Den skånska socialdemokratins uppdrag är att
försöka förflytta debatten från den politiska vänster-högerskalan åt vänster. Vi
socialdemokrater måste ta ställning för en mer offensiv ekonomisk politik och återta kontrollen
för att begränsa både vinster och marknadisering av välfärden.
Ta tillbaka det politiska initiativet
Den skånska socialdemokratin ska ta det politiska initiavtivet genom att våga driva egna
förslag, opinionsbilda för dem och hålla ut över tid. Det är utgångspunkten för det långsiktiga
arbete som distriktsstyrelsen har initierat 2020. Våra politiska prioriteringar och
kommunikationsstrategin tar sin utgångspunkt i behovet av en ny ekonomisk politik för att
komma tillrätta med ojämlikheten och beslut som den skånska distriktskongressen tidigare har
fattat. Distriktsstyrelsen kommer aktivt verka för att partiet pekar ut en tydlig riktning om vad
vi socialdemokrater vill uppnå på kort och på lång sikt, samt presenterar reformer som tar oss
dit. Det finns således ett underlag framtaget för ett aktivt opinionsarbete för den skånska
socialdemokratin att både utveckla och agera utifrån. Att involvera arbetarekommuner, sföreningar och förtroendvalda i detta arbete är en förutsättning för att nå framgång.
Distriktsstyrelsens mening är att vi behöver prioritera stöd och samordning riktad till
arbetarekommuner och förtroendevalda för att detta arbete ska kunna genomföras på alla
nivåer i partiet utifrån lokala förutsättningar. Samtidigt som vi arbetar med styrelseutveckling
för arbetarekommunernas styrelser, medlemsutveckling, studieverksamhet och facklig-politisk
samverkan för att långsiktigt stärka partiorganisationen lokalt. Att tillsätta nya arbetsgrupper
och genomföra kartläggningar skulle innebära att partidistriktet tappar fart i detta arbete.
Håll ihop rörelsen
Socialdemokratins styrka är att partiet är en del av en rörelse som omfattar breda grupper med
gemensamma intressen. Distriktstyrelsen har inlett ett arbete för att utveckla det gemensamma
arbetet med LO-distriktet och ABF-distriktet för att tillsammans stärka relationerna i den
skånska arbetarrörelsen.
Rådslag
Under hösten 2020 inledde partistyrelsen Framtidsrådslaget som en del av det organisatoriska
reformprogram som fastställdes av partikongressen 2019. Flera skånska arbetarekommuner har
genomfört rådslaget. Rapporten från rådslagsarbetet kommer att användas som underlag för
partistyrelsen inför partkongressen och i utvecklingen av den socialdemokratiska politiken
framgent.
Facklig-politisk samverkan
Den facklig-politiska samverkan bygger på en gemensam värdegrund som LO och partiet
tillsammans vårdar och tar ansvar för. TCO, som exempel, och dess medlemsförbund har i
sina stadgar en partipolitisk obundenhet. TCO kommer inte att kunna eller vilja ha en ett
formellt samarbete med Socialdemokraterna eller något annat parti. Däremot går det alldeles
utmärkt att samarbeta med andra fackliga organisationer. I riktlinjer för partiverksamheten som
antogs av distriktskongressen 2019 finns en skrivning i denna anda ” Ett fokusområde bör vara
att få både medlemmar och framtida väljare att se sambanden mellan fackföreningsrörelsens
intressen och socialdemokratisk politik. Relationerna med samtliga löntagarorganisationer ska
stärkas”.
Väljarkontakter
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Väljarkontakter är en viktig fråga för socialdemokratiska företrädare på alla nivåer och vi menar
att det är angeläget att regelbundet träffa människor, även i mellanvalsperioder, ute i stadsdelar
oavsett om det sker exempelvis Rosengård i Malmö eller på Söderång i Svalöv. I detta arbete
har våra grundorganisationer en viktig funktion att fylla, inte minst rent informativt där vi
behöver svara upp till de behov som finns, exempelvis genom flygbladsutdelning eller
aktiviteter i närområden som inkluderar de boende. I detta arbete har också
riksdagsledamöterna, tillsammans med region och kommunpolitikerna ett särskilt ansvar
utifrån rollen som folkvalda. Dessa besök planeras i stor utsträckning av den
socialdemokratiska föreningen eller arbetarekommunen.
När det kommer till just information finns det idag möjligheter för en arbetarekommun att
köpa tjänster där man får tillgång till uppgifter om nyinflyttade så att man kan välkomna och
etablera kontakt i syfte att bygga långsiktiga relationer. Att bjuda in till öppna möten såväl
analoga som digitala, som syftar till att öka kunskapen kring vårt demokratiska styrelseskick
borde således ligga i grundorganisationernas intresse. Med långsiktiga strategier om att öka det
lokala engagemanget och få fler aktiva i cirkelverksamheten med folkbildande insatser kring
exempelvis arbetarrörelsens historiska insats för välfärdsbygget Sverige, borde partiet gå en ljus
framtid till mötes oavsett var i Skåne du bor.
Partiledarval
Val av partiledare regleraras våra stadgar och dessa beslutas på partikongressen vilket innebär
att distriktskongressen inte har möjlighet att fatta beslut om ändringar i partiets stadgar. I den
pågående stadgeöversynen finns inget förslag på förändring av valet till partiordförande utan
denna ska fortsättningsvis väljas av kongressens ombud. Distriktsstyrelsen anser att den
process vi genomför valet av partiledare på idag inte är i behov att förändras och därmed inte
heller processen som föregår detta val.
Personval
Vägledande princip när vi går till val är att vi gör det som organisation och parti och inte som
enskilda medlemmar. Distriktsstyrelsens förslag på kandidatförsäkran är tydlig i detta att de
som fått medlemmarnas förtroende att företräda Socialdemokraterna först och främst bidrar i
en sammanhållen valrörelse och aktivt deltar i de aktiviteter som partiet organiserar.
Egenintresset är av underordnad princip när vi socialdemokrater går till val.
Medlemsavgift
2018 tog beslutade partistyrelsen om omfördelning av period för inbetalning av
medlemsavgiften. Syftet med förändringen var att löpande avisering under året medför en
jämnare arbetsbelastning vad gäller tex uppföljning av medlems status vad gäller betalningar
mm. Det innebär, som även nämns i motionen, att medlemmar som tidigare aviserats per
kalenderår nu har fördelats över hela året. Vad gäller avgiften så består den av 4 delar där 60
kronor går till respektive organisation; S-förening, arbetarekommun, partidistrikt och partiet
nationellt. Att det finns medlemmar som får problem med att betala sin avgift är alla medvetna
om som ringt till de som återfinns på listorna på medlemmar som är på väg att ”skrivas ut”.
Det gäller inte bara pensionärer utan också sjukskrivna, arbetslösa, utförsäkrade och
föräldralediga. För att leva upp till våra egna ideal om det jämlika samhället bör dock avgiften
vara densamma för oss alla genom hela livet, precis som vi eftersträvar en likvärdighet i
medlemskapet i övrigt. Det finns exempel på sina håll i Skåne där arbetarekommuner satt av en
post man kallat ”solidaritetspeng” där man kunnat gå in och betala avgiften för medlemmar
som av olika anledningar inte haft råd.
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Utbetalningar till arbetarekommuner / s-föreningar fördelas över året. Utbetalningarna går
oftast direkt till s-föreningen - om denna har ett konto centralt, annars till arbetarekommunens
konto. Avgifterna går alltså ej via partidistriktet om det inte saknas kontouppgifter till
arbetarekommunen.
Ekonomi
Krav om att decentralisera partiets centrala ekonomi kan inte distriktskongressen besluta om.
Det är en fråga som partikongressen äger.
Samarbets- och framtidsparti
Distriktsstyrelsens instämmer med motionären att samarbete ibland är nödvändigt och tillhör
det vardagliga politiska arbetet. Tilläggsnamnet Framtidspartiet håller på att fasas ut sedan
några år tillbaka. Socialdemokratiska partiet är alltid våra värderingar och har hemvisten i
arbetarrörelsen och utifrån detta är det inte aktuellt, varken nu eller i framtiden, att luckra på
detta. Distriktskongressen äger inte frågan om att förändra med ett tilläggsnamn.

Samtliga attsatser i motionerna
Motion 194 Fler rikspolitiker ute i våra områden
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.
Motion 195 Kraftsamling
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
Motion 196 Kraftsamling
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.
Motion 197 Mobilisering
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
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Motion 198 Motion om vad som måste göras för att vända den nedåtgående
utvecklingen för vårt parti
Att
Socialdemokraterna i Lund antar motionen som sin egen
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
Motion 199 Omförhandla januariavtalet
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.
Motion 200 Politik är att vilja
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
Motion 201 Strategi för rättvisa, solidaritet och verklig frihet.
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.
Motion 202 Skånskt 73 punktsprogram
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.
Motion 203 En mer levande socialdemokrati
Att
Lunds Arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Att
Lunds Arbetarekommun skickar vidare motionen till Socialdemokraterna i Skånes
partidistriktskongress 2020.
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Att
Att
Att
Att
Att

ett nomineringssystem införs där partimedlemmar kan anmäla sin kandidatur till
partiledarposten genom sitt partidistrikts distriktskongress.
en kandidat till partiledarposten måste nomineras av minst ett partidistrikts kongress
för att kunna ställa upp som partiledarkandidat.
medlemmarna kan rösta med lika rösträtt mellan olika partiledarkandidater.
endast partimedlemmar som har varit medlemmar av partiet i minst två månader har
lika rösträtt i partiledarval.
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.

Motion 204 Socialdemokraterna är ett parti för alla, löntagare, pensionärer, studerande
och småföretagare
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.
Motion 205 Aviseringsperioder för medlemsavgiften
Att
partistyrelsen tillskrivs med en uppmaning att arbeta för att ändra tillbaka
medlemsaviseringen till tidigare kalenderårsavisering.
Motion 206 När kommer medlemsavgifterna?
Att
Socialdemokraterna i Skåne driver frågan om att se över hanteringen av
utbetalningarna av medlemsavgifterna.
Motion 207 Redovisning Medlemsavgifter
Att
Man redovisar för Arbetarekommunerna hur fördelningen av de inbetalda
medlemsavgifterna fördelas.
Motion 208 Dödläget måste brytas
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.
Motion 209 Dödläget måste brytas
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.
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Motion 210 Dödläget måste brytas
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.
Motion 211 En berättelse och framtida reformer – vad vilja Socialdemokraterna?
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.
Motion A38 Socialdemokraterna – Samarbets- och Framtidspartiet!
att
partiet börjar publikt lansera sig som Sveriges samarbetsparti genom att bl a börja
använda tilläggsnamnet ”Samarbetspartiet” tillsammans med det tidigare tilläggsnamnet
Framtidspartiet.
Motion A39 Sänk medlemsavgift för pensionärer
att
medlemsavgiften sänks för pensionärer.
att
Malmö Arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar den till
Distriktskongressen.
Motion A40 Mer socialdemokratisk politik bland de nya svenskarna
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.
Motion A41 Restaurera partiet
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.
Motion A42 Inför personval Inför personval i partidistriktet
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.
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•
•
Att:
Att:
Att:

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.
den skånska socialdemokratiska partidistrikt inför de nya regelverket för
personvalskampanjer inför valrörelsen 2022.
den skånska socialdemokratiska partidistrikt kongressen bifaller motionen i sin helhet.
Kristianstad arbetarkommun antar motionen som sin egen.
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§35 Övrigt
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr: 212-224 samt A88 och A98A101
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

bifalla motion nr 218, 223, A88 och A101

Att

besvara motion nr 220, 221, 224 och A98, samt
attsats 1 i motion nr A100

Att

avslå motion nr 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 222, A99
attsats 2 i motion nr A100

Arbetarekommunen skickar in
Motion 213, 214, 216-218, 221, 223, 224, A88, A100 och A101 som Egen
Motion 212, 215, 219, 220, 222, A98 och A99 som Enskild

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Demokrati
Tillgänglighet och transparens är en av grundpelarna i en demokrati. Sverige är genom
offentlighetsprincipen som regleras i grundlagen sedan 1766 ett av världens mest öppna länder.
Offentlighetsprincipen är en garanti för insyn, vilket innebär att var och en kan vända sig till en
myndighet och begära ut en allmän handling och det gäller i all offentlig verksamhet.
Insyn i förtroendevaldas arbete
På riksdagens hemsida som uppdateras ständigt under riksdagens öppna data kan alla som vill
fritt använda riksdagens databaser och detta är ett bra verktyg för att få insyn i riksdagens
arbete och beslut. Livesändningar från riksdagens interpellationsdebatter kan också följas på
SVT. Sammanträdena i utskotten är dock stängda sammanträden eftersom riksdagens
ledamöter sa kunna diskutera känsliga politiska frågor utan åhörare. Distriktsstyrelsen ser inte
behovet av att förändra lagstiftning eller att öronmärka ytterligare pengar för digitalisering
utifrån ovanstående. En viktig del av att nå ut med politiska budskap och föra dialog med
väljarna är det arbete som partierna bedriver.
Medborgarutskott
I flera kommuner förekommer möjlighet till direkta medborgarförslag. Det finns också
möjlighet att genom medborgarinitiativ som samlar en viss andel av en kommuns
röstberättigade, få kommunfullmäktige att ta upp denna fråga för beslut. Om ett enskilt utskott
med uppgift att hantera medborgarförslag leder till stärkt demokrati och bättre uppföljning och
dialog kan det finns anledning resonera kring. Distriktsstyrelsen anser inte att ett sådant utskott
ska vara obligatoriskt i varje kommun, region eller rent av i riksdagen.
Än viktigare är förmodligen det sätt på vilket partier och folkvalda företrädare väljer att vara
ute och möta människor, vara tillgängliga och lyhörda för de åsikter och skeenden som
kommer upp i vardagliga sammanhang där människor möts.
Digitalisering av valen
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Det svenska valsystemet är ett robust system som är decentraliserat, manuellt och transparent,
vilket gör att det är svårt att manipulera. Det framhålls av Valmyndigheten att det är en styrka
att det svenska valsystemet är just manuellt. De fel som beror på valadministrationen bedöms
till mindre än en promille, vilket är väldigt få fel i förhållande till den stora mängden valsedlar,
partier, röster, röstmottagare och väljare. Frågan om digitalisering av valen har behandlats i den
översyn om valförfarandet som har genomförts. Efter allmänna valet 2018 har
Valmyndigheten sammanställt en rapport som också redogjorts för riksdagen genom
Konstitutionsutskottet. En statlig utredning kommer att se över huruvida förbättringar kan
behöva göras inför kommande val.
Kostnaderna för valens genomförande är väl budgeterade och ryms inom budget. Den
avgörande aspekten är säkerhet och trygghet för enskilda väljares rösträtt. En statlig
parlamentariskt baserad utredning kommer att titta på erfarenheter från senaste valen.
Gemensam valdag
Sett i ett internationellt perspektiv har Sverige ett förhållandevis högt valdeltagande och det
ökade ytterligare senaste valet 2018. En anledning till detta är otvivelaktigt den gemensamma
valdagen, då samtliga partiers företrädare kan vara ute och möta väljare samtidigt. Den
gemensamma valdagen har däremot hittills visat sig hålla valdeltagandet på en hög nivå, vilket
är skäl nog att inte överge ordningen.
Längre mandatperioder
Införandet av fyraårsperioder, som skedde första gången 1994, byggde på att tre år ansågs vara
för kort tid för att kunna regera. I dag finns det en acceptans hos väljarna att vart fjärde år en
lagom tidsperiod för att kunna utkräva ansvar från politikerna. Fyra år är en balanserad
tidsperiod som ger möjlighet till att båda styra mer långsiktigt men också ger väljarna fortsatt
intresse av politik som ger högt valdeltagande i val. Att öka mandatperioden ytterligare skulle
dessutom medföra att många förstagångsväljare skulle hinna bli över 22 år innan de får lov att
delta i valet.
Allmänna flaggdagar
Våren 2018 beslutade riksdagen, på förslag av konstitutionsutskottet, om ett tillkännagivande
till regeringen om att en parlamentarisk kommitté ska göra en översyn av de allmänna
flaggdagarna. Översynen ska göras med inriktningen att vid nästa tronskifte reducera antalet
kungliga flaggdagar. Därvidlag kan motionens syfte vara tillgodosett. Distriktsstyrelsen anser
dock inte att Gustav Adolfsdagen den 6 november ska pekas ut särskilt i denna översyn.
Trossamfund och livsåskådningsorganisationer
Religionsfriheten är en del av grundlagen och självklart ingår också rätten att inte tillhöra någon
religion, kyrka eller trossamfund. Att skapa samarbetsformer mellan Svenska kyrkan,
trossamfund och civila samhället i stort, stat och kommuner, är av betydelse för ökad förståelse
och respekt för människors livsåskådningar.
I lagen om Svenska kyrkan slås fast att det ska vara öppen folkkyrka och vila på demokratisk
grund. Ett år som detta, när vårt parti ställer upp som största enskilda nomineringsgrupp i
kyrkovalets såväl lokala som centrala instanser, ställs frågor om jämställdhet, diakonins
betydelse, i fokus för debatten och det kan betonas att utan socialdemokratiskt engagemang i
kyrkovalen hade den progressiva utveckling som kyrkan upplevt under flera decennier
knappast varit möjlig. Det arbetet innefattar också ett ihållande arbete i att skapa dialog och
samarbete med andra trossamfund såväl som organisationer i civilsamhället.
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Svenska kyrkan har en särställning med sina över fem miljoner medlemmar och också en
uttalad uppgift att genom sin öppenhet bejaka samarbetsformer med en rad instanser i
samhället. Enligt Myndigheten för trossamfund är ca 900.000 personer medlemmar i något
trossamfund. För registrering av trossamfund krävs att det har status som juridisk person och
möjlighet att företräda sina medlemmar. Det kan tidigare ha varit en ideell förening, dock får
den inte drivas i kommersiellt syfte. Definitionen av trossamfund är ”en gemenskap för religiös
verksamhet, i vilken det ingår att ordna gudstjänst”.
Socialdemokratisk dagstidning
Socialdemokratin insåg tidigt att ordet och opinionsbildningen är viktigt att behärska och vara
ledande i. I vår rörelses tidiga barndom startades det därför upp över hela Sverige
socialdemokratiska tidningar. Mediamarknaden i Skåne domineras idag totalt av borgerlig
press. Något som påverkar på både kort som lång sikt.
Distriktsstyrelsen instämmer i vikten av att det finns möjlighet för andra röster i
medielandskapet, speciellt socialdemokratiska. Det har genom åren genomförts flertal
utredningar och även genomförts försök med att nystarta socialdemokratiska tidningar men
erfarenheterna är dessvärre att det stupat på organisatoriska och finansiellt hållbara
förutsättningar. Sociala medier har dock förändrat medielandskapet. Nu kan partier och
organisationer själva nå ut med sina egna nyheter och analyser av samtiden och framtiden utan
att vara beroende av tidningar.
Kombilotterier
Kombilotteriet är arbetarrörelsens lotteri och bör värna sin historia. Det är dock så att
verksamheten idag bedrivs på en konkurrensutsatt marknad. Att nå människor via någon form
av samarbetsavtal med etablerade livsmedelsbutiker kan vara ett att utveckla verksamheten.
Det kan i förlängningen innebära ökade intäkter och därmed möjligheter för arbetarrörelsen att
också stärka folkbildning och levandegöra historien.
Regeringsfrågan
När vi socialdemokrater går till val är det för att vinna väljarnas förtroende med vår politik. På
det sättet ska väljarna sluta upp bakom oss och ge oss så starkt mandat som möjligt som gör att
vi är ett naturligt regeringsunderlag. Vi hoppas självklart på att väljarna ska stödja oss så vi kan
bilda en egen majoritetsregering.
De senaste årens parlamentariska läge har inneburit en annan riktning. Det har varit tydliga
block som ställts mot varandra när det handlar om vem som ska få väljarnas förtroende att leda
landet. Sverigedemokraternas intåg i riksdagen tillsammans med att varje parti försöker att
maximera sitt mediautrymme och opinionspåverkan har ändrat förutsättningarna för att kunna
leda landet i minoritet. I ett allt mer poraliserat samhälle försöker partier att spela ut varandra
och visa vem som är starkast. Den som vill styra i minoritet har därmed problem, vilket de
senaste händelserna i riksdagen visar med all tydlighet.
Även om vi går till val på att vinna väljarna för vår politik och vision av samhälle är det viktigt
att ha med sig att det uppstår situationer när vi inte kan bilda en egen regering. Då är det viktigt
att kunna bilda regering med andra partier. Våra väljare vill ha igenom socialdemokratisk
politik och samarbete med andra blir då viktigt. Det är lättare att få på plats en sådan politik
genom att ha ett regeringsunderlag bestående av mer än ett parti. Om socialdemokraterna vill
vara i fortsatt regeringsställning efter valet 2022 är det viktigt att det redan nu sätts igång ett
stort opinionsarbete för detta.
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Anpassad socialdemokratisk politik
Ett socialdemokratiskt parti behöver vara i takt med tiden. En rad utmaningar finns som
behöver mötas med en kraftfull socialdemokratisk politik. Under de senaste 35 åren har den
ekonomiska ojämlikheten i Sverige ökat. Skillnader har ökat i inkomster och förmögenheter
där de rikare blir allt rikare. Den förändring som har skett är inte unik för Sverige men här har
takten i ojämlikheten kar snabbast. Det skapar obalanser i samhället, skapar oro och osäkerhet
om framtiden. En offensiv socialdemokrati ska kunna vända utvecklingen.
Vi socialdemokrater utvecklar hela tiden vår politik då både samtiden och framtiden ställer
krav på vår rörelse att finna hållbara lösningar såväl för arbetsförmedlingen, som inom lag och
ordning och migrationspolitiken, tre områden som lyfts fram av motionären. Distriktsstyrelsen
menar att det nu behövs en sammanhållen och kraftfull politik som tar ansvar för landets
ekonomiska politik och för varje människas möjligheter för att kunna på allvar minska
klyftorna och öka tryggheten. Välfärden har en central roll i detta. En välfärd som vi vill ska
stärkas upp. Det behövs en politik för breda löntagargrupper, för arbetarklassen och
medelklassen. En politik för ökad jämlikhet.
Utbildning är nyckeln för att kunna bygga sin egen framtid. I dagens skola finns det ämnen
som är centrala för att kunna klara av att leva i vårt samhälle. Om ett specifikt ämne ska införas
är en större fråga som involverar fördjupade analyser om varför det ska införas, mål med
ämnet, vad ämnet ska innehålla för kunskaper med mera. Ett nytt ämne kan distriktsstyrelsen i
dag inte se behöva införas. Däremot kan det i de redan existerande ämnena finnas möjligheter
att ha med samtiden och det vi har i vår värld på olika sätt.
Välfärd
En stark gemensam välfärd ska utgöra ett effektivt verktyg för att omfördela samhällets
resurser och utjämna klasskillnader. Människors behov utgör grunden för vår politik. Att
kundbegreppet har fått fäste inom välfärdssektorn är precis som motionären lyfter fram en del
av den marknadisering av välfärden som skett under de senaste decennierna. Om människor
betraktas som kunder inom välfärden är det snarare efterfrågan och köpkraft som hamnar i
fokus än människors behov, vilket medför att stora delar av välfärdens omfördelande effekt går
förlorad. Distriktsstyrelsen delar motionärens mening att kundbegreppet inte hör hemma inom
välfärdssektorn.
New Public Management
Distriktsstyrelsen delar uppfattningen om att New Public Management (NPM) är ett problem
och att bland annat Tillitsdelegationens slutsatser och rekommendationer i stort är kloka.
Däremot har inte distriktskongressens mandat att diktera villkor för våra förtroendevalda
kommunföreträdare. Det är inte heller rimligt att distriktskongressen bestämmer sig för att
driva en namngiven förvaltningsmodell. Med det sagt är det som nämnts styrelsens uppfattning
att NPM som koncept inte är eftersträvansvärt.
Gemensam egendom
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det behövs ett förstärkt skydd för det
gemensamt ägda så att det inte kan säljas ut och försvinna. Samtidigt gäller det att hitta en
balans som gör det möjligt för offentlig sektor att samtidigt kunna genomföra försäljningar av
exempelvis industrimark, bostadsmark och liknande. Tidigare socialdemokratiskt ledda
regeringar har haft politik för att stoppa försäljningar exempelvis förbud mot att sälja
universitetssjukhus. I partiets senaste valmanifest framförs det tydligt att vi vill ha en politik
som stoppar privatiseringar inom sjukvården. Distriktsstyrelsen vill se en mer offensiv politik i
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detta och att det tas ett bredare grepp på hur det gemensamt ägda inom offentlig sektor ska
skyddas.
Internetuppkoppling på vårdboenden
Distriktsstyrelsen instämmer med motionären att tillgång till bredband och internet inte ska
vara en generationsfråga utan att alla, oavsett ålder, ska kunna använda sig av alla de tjänster
som erbjuds. Många äldre har också kontakt via de sociala medierna med sina familjer och släkt
som kanske inte finns i närheten. Självklart är detta utvecklingsområde för kommunerna att
vårdboende ska ha tillgång till uppkoppling men det är inget distriktskongressen kan besluta
om då det är upp till varje kommun vad de prioriterar inom det kommunala självstyret.
Digital reformagenda
Coronapandemin har inneburit att digitaliseringen har ökat kraftigt inom många verksamheter,
så även i partiet. För många människor har det inneburit att det har varit möjligt att hålla
kontakt med familj och vänner även i tider av social distansiering och för andra att det har varit
möjligt att arbeta hemifrån i betydligt större utsträckning när en hel del fysiska möten har
kunnat ställas om till digitala. Digitaliseringen sker inom samhällets alla områden och precis
som motionären lyfter fram är det viktigt att ta ett helhetsgrepp om disgitaliseringen för att
säkerställa en digitalisering för alla. Distriktsstyrelsen håller med motionären om att arbetet för
ökad digital trygghet och digital kompetens måste prioriteras för att digitaliseringen ska kunna
bidra till en positiv samhällsutveckling för alla.
VA-frågor
Motionären lyfter kommunernas olika förutsättningar att hantera VA-frågor. Distriktsstyrelsen
förstår problematiken och håller med motionären om att VA-frågan är viktig. Att arbeta för
mer likvärdiga förutsättningar är rimligt.
Efterlevandes makes rätt vid dödsboförvaltning
Motionären lyfter en svår fråga kring hur arvsrätt ska regleras. Distriktsstyrelsen ser att det
finns risker i den föreslagna utformningen som motionären föreslår. Dels i fråga om risk för
förtida uttag av arvsrätten, dels i fråga om att koppla det till basbeloppet.
Under föregående riksdagsår hanterades frågan i civilutskottet. Följande framfördes:
Bestämmelserna i ärvdabalken om den dödes egendom, s.k. kvarlåtenskap, innebär bl.a.
följande.
Om inte en särskild dödsboförvaltning har anordnats ska efterlevande make eller sambo,
arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) gemensamt förvalta den dödes
egendom under boets utredning. De företräder då dödsboet gentemot tredje man samt har rätt
att tala och svara i mål som rör boet. Åtgärder som inte kan skjutas upp får dock vidtas även
om någon delägares samtycke inte kan inhämtas (18 kap. 1 §).
Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den som i
annat fall har att förvalta boet, ska egendomen vårdas av delägare som sammanbodde med den
avlidne eller annars kan ta hand om egendomen (18 kap. 2 §).
Det önskemål som motionären framför är svårt att förhålla sig till då det både innehåller ett
krav om utredning och ett ställningstagande om ett önskat politiskt resultat.

Samtliga attsatser i motionerna
Motion 212 Anpassad Socialdemokratisk politik
Att
införa ”föreningslivet i Sverige” som obligatoriskt skolämne i högstadiet och gymnasiet.
Att
Socialdemokraterna reformera Arbetsförmedlingen.
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Att
Att
Att

Socialdemokraterna reformera lag och ordning.
Socialdemokraterna reformera migration/integration nationellt och kommunalt.
Malmö Arbetarkommun ska anta motionen som sin egen och skicka den till
partidistriktskongressen.

Motion 213 Avveckla NPM – New Public Management och inför Uppdragsstyrd
Förvaltning
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 tillitsoch uppdragsstyrd förvaltning.
Motion 214 En demokrati i tiden
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.
Motion 215 Halvdigitalisering av valen
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.
Motion 216 Motion angående dagstidning med socialdemokratiska värderingar
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.
Motion 217 Partiet och ICA?
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.
Motion 218 Skydd för gemensam egendom
att
aktivt arbeta i motionens anda genom lagändringar till skydd för gemensam egendom
Motion 219 Stärk demokratin
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.
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Motion 220 Sök väljarnas mandat för enpartiregering
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
Motion 221 Tillgång till internetuppkoppling för äldre på vårdboenden är livskvalitet.
Att
alla våra vårdboende ska ha tillgång till uppkoppling på internet.
utbyggnaden av internetuppkoppling på äldreboendena prioriteras och intensifieras.
Motion 222 Utöka mandatperioden
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.
Motion 223 Utjämning av ojämlika kommunala VA kostnader.
Att
uppdra åt den Skånska Riksdagsgruppen att verka för att det skapas mer likvärdiga
förutsättningar för VA verksamheter oavsett kommuntyper.
Motion 224 Ändrade regler för efterlevande makes rätt vid dödsboförvaltning
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.
Motion A88 Från Kris till Strukturomvandling: Digitalisering för Alla
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.
att
distriktskongressen 2021 bifaller motionen.
Motion A98 Avskaffande av allmän flaggdag
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
Motion A99 Skilda valdagar för riksdagsval respektive kommunal- och regionval
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
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Motion A100 Jämställd behandling mellan s.k. troende och icke-troende ur ett
rättsperspektiv
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.
Motion A101 Begreppet kund hör inte hemma i välfärden
Att
partikongressen beslutar att verka för att kundbegreppet inom välfärdsektorn
utmönstras.
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