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Barn och unga, skola och jämställdhet
Föredragande: Helena Stenberg, Linus Sköld, Marlene Haara, Britt-Marie LoggertAndrén, Maria Listerman Nilsson och Birgitta Ahlqvist.

1. Öka jämställdheten i kommunerna och i
partiorganisationen -Enskild
Bristen på jämställdhet i det svenska samhället ar högst påtaglig och detta medför
som vi alla vet svåra följder för såväl samhälle som individ. Kommunerna i vårt län
och även i vårt parti Socialdemokraterna är inget undantag i sammanhanget och för
att slå vakt om, uppmärksamma samt förändra dessa problematiska strukturer bör vi
göra så gott vi kan.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Socialdemokraterna i Norrbotten
arbetar för:
1:1
att jämställdhetsutskott införs i samtliga kommuner och som är direkt
underställt kommunfullmäktige, samt
1:2
att jämställdhetsgrupp införs i samtliga arbetarekommuner.
Victoria Larsson
S - Kvinnor Boden
--------------S - Kvinnor Boden har på sitt medlemsmöte antagit motionen och skickar den för
vidare behandling till Bodens arbetarekommun.
Boden den 12 november 2015 Anna-Karin Nylund, Ordförande

Styrelsens förslag till representantskapet:
Att representantskapet för motionen vidare till distriktskongressen som enskild.
Representantskapet beslut 2015-11-30:
Representantskapet beslutar föra motionen vidare till distriktskongressen som
enskild.
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2. Öka kunskapen om kvinnokonventionen
- Bodens AK
1980 ratificerade Sverige Kvinnokonventionen, vilket innebär att vi åtagit oss att
motverka könsdiskriminering och att säkra kvinnors mänskliga rättigheter. Men trots
att 35 år förlöpt sedan dess har få kommuner och landsting i Sverige införlivat den i
sitt arbete. 42 % av tjänstemännen i Sveriges kommuner och landsting är okunniga
om att de bär ett ansvar att genomföra kvinnokonventionen (uppgift från
undersökning beställd av UN Women Sverige och Fredrika Bremer-förbundet).
Detta måste således ändras på!
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Socialdemokraterna i Norrbotten
arbetar för:
2:1
att samtlig personal i länets kommuner utbildas i vad
Kvinnokonventionen innebär,
2:2
att samtlig personal i Norrbottens läns landsting utbildas i vad
Kvinnokonventionen innebär, samt
2:3
att Kvinnokonventionen skall implementeras i Norrbottens lans
landsting samt i alla länets kommuner.
Victoria Larsson
S - Kvinnor Boden
--------------S - Kvinnor Boden har på sitt medlemsmöte antagit motionen och skickar den för
vidare behandling till Bodens arbetarekommun.
Boden den 12 november 2015 Anna-Karin Nylund, ordförande
Styrelsens förslag till representantskapet:
Att representantskapet beslutar ställa sig bakom motionen och föra den vidare till
distriktskongressen 2016 som arbetarekommunens egen.
Representantskapets beslut 2015-11-30:
Representantskapet beslutar ställa sig bakom motionen och föra den vidare till
distriktskongressen 2016 som arbetarekommunens egen.
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3. Jämställdhetssatsning i länet - Enskild
Kommunerna bör satsa pengar på jämställda löner. I Malmö har en
jämställdhetssatsning genomförts där ett lönepåslag på 1000 kronor i månaden
fördelats på fyra yrkesgrupper: Tre olika typer av socialsekreterare samt vårdbiträden.
Det man i Malmö ämnat göra är att rätta till oskäliga skillnader i lön mellan likvärdiga
yrken och där "typiska kvinnoyrken" legat lägst i skalan. Höj statusen och lönen för
de traditionellt kvinnodominerande yrkena i Norrbottens kommuner med!
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Socialdemokraterna i Norrbotten
arbetar för:
3:1
att Norrbottens kommuner ska satsa på att höja lönerna för de
anställda inom de traditionellt kvinnodominerande yrkena.
Victoria Larsson
S - Kvinnor Boden
--------------S - Kvinnor Boden har på sitt medlemsmöte antagit motionen och skickar den för
vidare behandling till Bodens arbetarekommun.
Boden den 12 november 2015 Anna-Karin Nylund, ordförande
Styrelsens förslag till representantskapet:
Att representantskapet för motionen vidare till distriktskongressen som enskild.
Representantskapet beslut 2015-1 1-30:
Representantskapet beslutar föra motionen vidare till distriktskongressen som
enskild.

4. Genuspedagogik i förskolorna-Bodens
AK
Villkoren för män och kvinnor är inte lika, och inte heller för pojkar och flickor.
Detta är ett strukturellt problem i vårt samhälle och som påverkar genom hela livet,
från vaggan till graven och där ojämställdhet och föreställningar om kön ar mycket
starka. Genusperspektiv är inte att satta fokus på kön eller att studera kön eller
könsskillnader, utan handlar om att sätta fokus på våra föreställningar män/manligt
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och kvinnor/kvinnligt och vilken betydelse som knyts till detta. Genuspedagogik
syftar även till att undersöka vilka normer vi har om klasstillhörighet, etnicitet,
funktionsnedsättning, religion och sexualitet. Genuspedagogik i förskolan är således
ett viktigt instrument för att öka jämställdheten mellan könen, men också för att
bryta invanda normsystem så tidigt som möjligt i livet. Lärarna måste därför
kontinuerligt ta del av den forskning som finns på området för att ha verktyg att
förmedla kunskapen och ta sitt ansvar för att bryta normproblemen i tidig ålder.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Socialdemokraterna i Norrbotten
arbetar för:
4:1
att samtlig personal på kommunerna i Norrbottens förskolor och
grundskolor utbildas grundligt i genuspedagogik,
4:2
att samtlig personal i kommunerna i Norrbottens förskolor och
grundskolor fortlöpande får kompetensutveckligt i frågor som rör genus, samt
4:3
att genuspedagogik skall implementeras på djupet i verksamheterna vid
länets kommunala förskolor.
Victoria Larsson
S - Kvinnor Boden
--------------S - Kvinnor Boden har på sitt medlemsmöte antagit motionen och skickar den för
vidare behandling till Bodens arbetarekommun.
Boden den 12 november 2015 Anna-Karin Nylund, ordförande
Styrelsens förslag till representantskapet:
Att representantskapet beslutar ställa sig bakom motionen och föra den vidare till
distriktskongressen
2016 som arbetarekommunens egen.
Representantskapets beslut 2015-11-30:
Representantskapet beslutar ställa sig bakom motionen och föra den vidare till
distriktskongressen 2016 som arbetarekommunens egen.
-------------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motionerna 1-4
Föredragande: Helena Stenberg
Jämställdhet står högt på dagordningen i kommunerna och landstinget i Norrbotten.
Den ”Regionala strategin för hållbar framtid i Norrbotten” och ”Strategin för
jämställdhetsintegrering i Norrbotten” är två styrande dokument som visar vägen i
jämställdhetsarbetet. Arbetet utgår från den nationella jämställdhetspolitiken som har
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det övergripande målet ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv”.
Samtliga 14 kommuner och landstinget har undertecknat den europiska deklarationen
för jämställdhet och arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Deklarationen har
nio områden och 30 artiklar inom allt från demokratiskt ansvar till arbetsgivarroll och
rollen som välfärdsleverantör. Som undertecknare åtar kommunerna och landstinget
sig att utarbeta och anta en handlingsplan för jämställdhet, genomföra den och
rapportera om sina resultat.
Som stöd till kommunerna och landstinget i arbetet med att uppfylla deklarationen
finns en politisk ledningsgrupp för jämställdhet med representanter från landstinget
och kommunförbundet. Ledningsgruppen har lämnat rekommendationer till
kommunerna och landstinget för att dels få igång arbetet, dels få in uppgifter som
kan jämföras kommunerna och landstinget emellan. Det handlar om att arbetet med
jämställdhet ska in i ordinarie styr- och ledningssystem med mål för verksamheter,
nyckeltal och resultat som analyseras och åtgärder som vidtas för att nå
måluppfyllelse. Kommunerna har förstås kommit olika långt och organiserar arbetet
på olika sätt. Att kräva att jämställdhetsutskott ska finnas i alla kommuner känns inte
som rätt väg att gå när målsättningen är att integrera arbetet i ordinarie processer.
Samma resonemang gäller kravet om att arbetarekommunerna ska inrätta
jämställdhetsutskott. Däremot har partidistriktet och arbetarekommunerna ansvar att
lyfta jämställdhetsfrågorna både i den dagliga verksamheten och i det politiska
idéarbetet.
Kvinnokonventionen är till stor del inarbetad i svensk lag men är ett viktigt
dokument som ger tyngd åt arbetet med jämställdhet och mänskliga rättigheter på
alla nivåer och i alla delar av samhället. Konventionen samspelar med den europeiska
deklarationen för jämställdhet, där kommunerna och landstinget i och med
undertecknandet utbildar chefer, medarbetare och politiker i jämställdhetsintegrering.
När det gäller jämställda löner så ska alla arbetsgivare genomföra lönekartläggningar i
syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra
anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Det gäller både mellan kvinnor och män
som utför likvärdigt arbete och mellan grupper som utför arbete som anses vara
kvinnodominerat och som inte är det. Upptäcks osakliga löneskillnader ska en
handlingsplan upprättas för att komma till rätt med skillnaden. Många kommuner
väljer att prioritera vissa yrkesgrupper vid lönerevisionstillfället just för att komma till
rätta med osakliga löneskillnader.
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I lärarutbildningen ingår kurser som ska ge studenterna förmåga att beakta,
kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den
pedagogiska verksamheten. I arbetet med jämställdhetsintegrering är, som tidigare
sagts, kunskapsuppbyggnad en viktig del och kommunförbundet har rekommenderat
kommunerna att möjliggöra för personalen att genomgå en grundläggande
webbutbildning – Jämställdhet och genus.
Den politiska ledningsgruppen för jämställdhet ska under 2016 sammanställa och
analysera hur långt kommunerna och landstinget kommit i arbetet med
jämställdhetsintegrering. Utifrån analysen föreslås nya rekommendationer till
kommunerna.
Sammanfattningsvis så bedrivs ett strategiskt och strukturerat jämställdhetsarbete i
länets kommuner och i Norrbottens läns landsting. Vår viktigaste uppgift som parti
är att driva på och fråga efter resultat så att arbetet ständigt utvecklas.
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motion nr 1, samt
Att
anse motionerna 2, 3 och 4 besvarade.

5. Om förtydligande i skollagen –Kalix AK
Betyget sätts i slutet av kursen. Det säger i alla fall Skolverket.
Flera kommuner arbetar idag för att avveckla den systematiska betygsrapporteringen
av enskilda uppgifter men långt ifrån alla har, trots detta, inte förstått hur den nya
betygsskalan fungerar – ett förtydligande i lagen kan lösa problemet för både lärare
och elever.
En elev tillåtas få ett bra betyg i slutet av kursen även om han/hon har visat en
kunskapsnivå på, låt oss säga, ett E på höstterminen. I praktiken är det tvärtom – en
dålig dag i början av året bestämmer maxgränsen för slutbetyget. E i början av
terminen betyder alltså ett E i slutet av läsåret. Betygsrapportering är också ett
problem för läraren. De administrativa arbetsuppgifterna belastar läraren i allt för
stor grad då läraren behöver mer tid att reflektera över undervisningen och att för
undervisa. Betygsrapportering i form av bokstäverna F-A hjälper inte eleverna att
utvecklas. Eleverna behöver se konkret vad det är de behöver göra bättre. Ständig
betygsrapportering av F-A innebär betygshets och arbetsbelastning för lärarna.
Förtydliga Skollagen, minska belastningen.
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På frågan ”Kan vi som lärare sätta betyg på enskilda prov, redovisningar, laborationer
eller projektuppgifter” understryker Skolverket följande:
Betyg sätts i slutet av en termin, på gymnasieskolan vid kursens slut
Det är inte reglerat hur lärare använder betygsbeteckningar vid andra tillfällen än vid
betygssättning. Förutsättningen för att kunna använda dem är att uppgiften ska vara
mycket omfattande för kursens kunskapsmål. Detta är i princip inte möjligt på små
enskilda uppgifter.
Lärarna ska inte lägga ihop enskilda resultat som slutbetyg.
Läraren ska se till hela kursen/årskursen och ska inte låta ett tidigt betyg sätta
gränsen för slutbetyget.
Lagrum 10 kap. 16 §, 11 kap. 19 §, 12 kap. 16 §, 15 kap 22 §, 18 kap. 18 § Skollagen
2010:8001
Jag yrkar därför:
5:1
att Socialdemokraterna verkar för att ett tillägg i skollagen införs om att
all form av bedömning på enskilda uppgifter ska motiveras utan bokstavsbetyg,
5:2
att Kalix Ak antar motionen som sin egen och skickar den vidare till S
distriktskongress i Norrbotten, samt
5:3
att Distriktskongressen skickar vidare motionen till riksdagsgruppen.
Kalix Arbetarekommun föreslår medlemsmötet
* att bifalla motionen i sin helhet
* att motionen skickas till Norrbottens distriktskongress 2016
Motionen antagen på Kalix Arbetarekommuns medlemsmöte 151214
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 5
Föredragande: Linus Sköld
I motionen föreslås ett förtydligande i skollagen om att all bedömning på enskilda
uppgifter ska motiveras utan bokstavsbetyg. Distriktsstyrelsen delar motionärens

1

Skolverket
Regelverk, frågor och svar om betyg/betygssättning

http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/fragor-och-svar-ombetyg/betygssattning-1.173341#listAnchor1.173867
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uppfattning om att ett mer utvecklingsinriktat förhållningssätt i bedömningen av
elevers kunskaper är att föredra framför korta summeringar.
Skollagen föreskriver, som motionären påpekar, att betyg ska sättas när en termin, ett
ämne eller en kurs avslutas. Betyg sätts utifrån kunskapskrav i skalan F-A där F är
lägst och A högst. För varje ämne eller kurs finns flera kunskapskrav fastställda i
nivåerna E, C och A. För att få ett av dessa betyg behöver samtliga kriterier vara
uppfyllda till den nivån. För att få de där emellan liggande betygen B eller D ska
samtliga kriterier för det närmast underliggande betyget vara uppfyllda och till
övervägande del kriterierna för det närmast överliggande. Detta har fått
konsekvensen att vissa lärare, skolor och skolhuvudmän misstolkat bestämmelserna
och agerar som motionären beskriver.
Betygskriterierna beskriver förmågor och det får antas att en elev får mer än ett
tillfälle att uppvisa var och en av de förmågor som ingår i ett ämnesbetyg under en
termin eller kurs. Har en elev fått E vid ett tillfälle då en förmåga bedömts men vid
ett senare tillfälle visat sig ha utvecklat eller besitta en mer avancerad förmåga, t.ex.
för ett C, ska det givetvis beaktas vid betygssättningen. Lgr11 föreskriver nämligen
att läraren vid betygssättningen ska utnyttja all tillgänglig information om elevers
kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig
bedömning av dessa kunskaper.
Skolverket har fått regeringens uppdrag att utvärdera den nya betygsskalan utifrån
perspektiven
nationell likvärdighet, tydlighet för elever och lärare och eventuell inverkan på
betygsinflation. Skolverket uppger i en intervju med tidningen Skolvärlden (2015-0413, http://skolvarlden.se/artiklar/skolverket-utvarderar-betygsskalan) att
sammanvägningsregeln som lett fram till de problem motionären beskriver är en av
de saker som utvärderingen ska titta på.
Distriktsstyrelsen ser, liksom motionären, problem med betygen som förhärskande
bedömningsform såsom att elever stigmatiseras, att drivkraften för lärande och
studier missriktas och att bedömningen svårligen kan bli likvärdig och rättvis utifrån
betygskriteriernas formulering. Därför lägger distriktsstyrelsen ett tilläggsyrkande.
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen, samt
Att
uppdra åt länets riksdagsledamöter att verka för att betygens
konsekvenser utreds avseende individens lärande och utveckling och utbildningen i
stort.
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6. Barns rätt till sin sexualitet - Bodens AK
Något som sällan talas om i såväl samhallet som inom skolan ar barns sexualitet och
sexuella utveckling. Kunskapen om barns sexualitet och sexuella utveckling är något
som till stor del utelämnas i skolan, på lärarutbildning och i barnavårdscentralens
kontakt med föräldrar. Det existerar även skuld och skam beläggande av barn som
ger uttryck för sin sexualitet. Barn har likväl som vuxna rätt till sin sexualitet och att
uttrycka den.
Därför yrkar jag att Socialdemokraterna i Norrbotten arbetar för:
6:1
att utbildning i barns sexualitet ska göras obligatoriskt i
lärarutbildningen,
6:2
att barns rätt till sin sexualitet och kunskap om den synliggörs och
förtydligas i förskolans läroplan, samt
6:3
att barnavårdscentralen får i uppdrag att informera samtliga föräldrar
om barns sexuella utveckling och sätt att uttrycka denna på.
Victoria Larsson
S - Kvinnor Boden
--------------S - Kvinnor Boden har på sitt medlemsmöte antagit motionen och skickar den för
vidare behandling till Bodens arbetarekommun.
Boden den 12 november 2015
Anna-Karin Nylund, Ordförande
Styrelsens förslag till representantskapet:
Att representantskapet beslutar ställa sig bakom motionen och föra den vidare till
distriktskongressen 2016 som arbetarekommunens egen.
Representantskapets beslut 2015-11-30:
Representantskapet beslutar ställa sig bakom motionen och föra den vidare till
distriktskongressen 2016 som arbetarekommunens egen.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 6
Föredragande: Linus Sköld
Barn har rätt att skapa, utveckla och ge uttryck för sin identitet som de självständiga
fristående individer de är. De har också rätt att bli mötta med respekt och värdighet
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för sin person. En del i det kan vara att ha rätt till sin sexualitet och att uttrycka
densamma utan att därför bli belagd med skuld eller skam.
Förskolans läroplan föreskriver t.ex. att ”verksamheten ska utgå från en helhetssyn
på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande
bildar en helhet” och att ”förskollärare ska ansvara för (…) att varje barn får sina
behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde”, (Lpfö98, rev
2010).
En väl utformad förskollärarutbildning (här får antas att motionären avser
förskollärarutbildning) är en förutsättning för en välfungerande förskola. Som en del
i förskollärarutbildningen och dess praktiska moment ingår att förstå förskolans roll
som skolform och dess värdegrund. En del i det är att den blivande förskolläraren får
lära sig att agera med respekt för barnets person och individuella identitetsutveckling
och i enlighet med läroplanens föreskrifter.
Angående föräldrainformation på BVC kan sägas att upplysning om barns
identitetsutveckling, process att skapa sig själv och separera sig från sina föräldrar, är
en önskvärd del som också ingår i samtalen om barnets utveckling. All utbildning är i
någon mån likriktning. Därför finns det en inte obetydlig risk att upplysning om
barnets sexuella utveckling och sätt att uttrycka denna på får normerande effekter.
Att påstå något om hur ett barns utveckling förväntas gå till och gestalta sig riskerar
att skapa osäkerhet och en snävare ram.
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen.

7. Sex och samlevnad för elever - Boden
AK
Vi lever i en tid då sexualisering av våra kroppar är överallt förekommande och där
internet medför att tillgänglighet för ungdomar att titta på pornografi är enorm. Det
förekommer även normativa uttryck i undervisning och bland människor i samhället
samt brister i förekomsten av undervisning på skolorna. Dessa företeelser medför att
bilden av vad sex och lust är för något riskerar att bli skev.
Jag yrkar härmed att Socialdemokraterna i Norrbotten arbetar för:
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7:1
att den obligatoriska undervisningen i sex- och samlevnad garanteras
för alla elever i grundskola och gymnasium, samt
7:2
att kurser i sex och samlevnad blir obligatoriskt på lärarutbildningen
samt fortbildning i detsamma.
Victoria Larsson
S - Kvinnor Boden
--------------S - Kvinnor Boden har på sitt medlemsmöte antagit motionen och skickar den för
vidare behandling till Bodens arbetarekommun.
Boden den 12 november 2015 Anna-Karin Nylund, Ordförande
Styrelsens förslag till representantskapet:
Att representantskapet beslutar ställa sig bakom motionen och föra den vidare till
distriktskongressen 2016 som arbetarekommunens egen.
Representantskapets beslut 2015-11-30:
Representantskapet beslutar ställa sig bakom motionen och föra den vidare till
distriktskongressen 2016 som arbetarekommunens egen.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 7
Föredragande: Linus Sköld
I Sverige råder skolplikt för barn från höstterminen det år de fyller 7 till och med
vårterminen det år de fyller 16. Det betyder att utbildningen i grundskolan är
obligatorisk. I skollagen förskrivs att undervisningen närmare utformas i läroplaner
som regeringen beslutar om. I läroplanen för bland annat grundskolan (Lgr11) finns
kursplaner som styr syfte, ämnesinnehåll och kunskapskrav för vart och ett av
grundskolans ämnen.
I kursplanen för biologi fastslås att ämnesinnehållet i årskurserna 7-9 bland annat ska
omfatta: ”Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet,
jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt
överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i
ett historiskt perspektiv.”
I ett vidgat perspektiv på sex och samlevnad kan andra ämnen också sägas tangera
ämnesinnehållet ur olika perspektiv, exempelvis identitet, livsstil och välbefinnande i
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ämnet samhällskunskap, eller etik och livsåskådning i religion, eller litterära och
språkliga aspekter i ämnet svenska, eller gestaltning och uttryck i ämnet bild. Det ser
ut på liknande sätt i kursplanerna för gymnasieskolan.
Att införa kurser i sex och samlevnad som ett obligatorium på lärarutbildningen
skulle medföra att alla lärare från hemkunskapsläraren till matematikläraren och
språkläraren får läsa en biologikurs inom ramen för sin utbildning. Eftersom
lärarutbildningen redan är lång och det pedagogiska innehållet och lärarnas framtida
yrkespraktik som reflekterande praktiker med god handlingsberedskap är prioriterat,
får det anses som en vällovlig men missriktad ansats att avsätta tid i lärarutbildningen
för varje lärare. Däremot får det antas att de lärarstudenter som utbildar sig för att
undervisa i ämnen som enligt kursplanerna ska anlägga ett perspektiv på samlevnad,
också får kunskaper att kunna göra det.
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå att-sats 2, samt
Att
anse motionen i övrigt besvarad.

8. Rättssäkerhet för Sveriges alla barn Kalix AK
Inför Socialtjänsten är ett barn maktlöst. Gång på gång visar det sig att Socialtjänsten
runt om i landet brister, i form av kritik från IVO, Inspektionen för vård och
omsorg. Det kan inte fortsätta såhär. Det krävs mer djupgående åtgärder för
rättssäkerheten för hela Sveriges barn.
Socialtjänsten har en makt som kan liknas vid en domstol i den mån de är skyldiga att
tillämpa lagen. Socialdemokraterna ska verka för att det vid alla utredningar som rör
barn under 18 år ska finnas ett juridiskt ombud på plats som har till uppgift att
säkerställa följande saker.
Att lagar och regler följs och tillämpas på ett korrekt sätt
Att Socialtjänsten inte undervärderar barnets behov av säkerhet
Att Socialtjänsten inte förminskar barnet genom maktspråk
Att barnutredningen håller god kvalité
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Att utredningen är fri från information som riskerar att barnet far illa och som inte
har genomgått en sekretessprövning.
Som stöd för detta har jag valt att plocka ut en del av rapporten:
Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? (IVO 2010/2013).
”Sammantaget visar inspektionerna att det i anmärkningsvärt stor utsträckning finns
allvarliga brister i nämndernas hantering av anmälningar och genomförande av
utredningar. Detta innebär att det skyddsnät som samhället anser ska finnas för barn
och unga i praktiken inte fungerar för många av dem. Bristerna som har framkommit
är så pass allvarliga att det krävs att nämnderna vidtar åtgärder för att säkerhetsställa
att man följer de lagregler som finns...”2
Jag menar att Inspektionen för vård och omsorg är en tandlös myndighet i den mån
de bara kan uttala kritik och ställa krav på landets socialnämnder. Det finns ingen
garanti för att nämnderna klarar av detta.
Jag yrkar därför:
8:1
att Socialdemokraterna verkar för ändring av förvaltningslagen samt
socialtjänstlagen som medför ett införande av krav på juridiskt ombud vid
barnutredningar,
8:2
att Kalix AK antar motionen som sin egen och skickar vidare den till S
distriktskongress i Norrbotten, samt
8:3
att Distriktskongressen skickar vidare motionen till riksdagsgruppen.
Kalix Arbetarekommun föreslår medlemsmötet
* att bifalla motionen i sin helhet
* att motionen skickas till Norrbottens distriktskongress 2016
Motionen antagen på Kalix Arbetarekommuns medlemsmöte 151214
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 8
Föredragande: Marlene Haara
2

För hela rapporten gå in på IVO:s hemsida.

http://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/tarsocialtjansten-sitt-ansvar-for-barn-och-unga/
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Socialtjänsten är i dag ombud för barnet och har att se till att barnens behov och
bästa tillgodoses om det brister. IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, har i sitt
uppdrag att se till att lag efterlevs av socialtjänsten.
Beslut som socialtjänsten tar kan överklagas till förvaltningsdomstol och vid
förhandlingarna där företräds barnet av ett ombud.
BBIC, Barns Behov I Centrum, är ett vedertaget koncept som många kommuner i
Norrbotten arbetar efter, där barns rättigheter tas till vara och som utgår från
barnkonventionen.
Där står bland annat att "Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som
berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet
höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet,
samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras. Detta gör att barns rättigheter
kommer att stärkas när lagen införs.
FN:s barnrättskommitté har uppmanat Sverige att stärka barnkonventionens rättsliga
ställning. I februari 2015 beslutade regeringen om direktiv för en utredning för att
barnkonventionen ska kunna bli svensk lag.
En av regeringens målsättningar är att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att
växa upp i, beslutet om att Barnkonventionen ska bli lag är en viktig del av arbetet
för att förverkliga det.
Vår regering arbetar aktivt för att färdigställa ett förslag till ny lag om
Barnkonventionen under våren 2016.
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen.

9. Barns rätt till nallen- Kalix AK
Barn har idag ingen rätt till att förvalta sin egendom enligt FB 9:1.
Tanken med lagen är att barn förstås inte ska kunna bestämma över större saker
såsom hus, bilar, cyklar, båtar och andra ”vuxensaker”. Problemet med lagen är att
den också omfattar de allra minsta sakerna som är viktiga för barnets trygghet. Detta
förslag avser att de ska ha rätt att ha tillgång till mindre gåvor med koppling till deras
ålder och mognad sett utifrån vad som kan anses vara typiskt för ex. en 5-åring.
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Måste barnet på något sätt skiljas från sina föräldrar tappar barnet allt om det inte
finns någon god vilja från förälderns sida. Ex vid familjehemsplacering (tidigare kallat
fosterhem). Det är inte ens säkert att de får sina skor. Detta är förödande för ett
barn. Ett gosedjur, favoritboll eller snuttefilt är en del av barnets trygghet. Med rätt
till småsaker förvärvade som gåva kan inte någon lagligt hålla tillbaka sakerna utan
måste se till att barnet får dem, till exempel genom att lämna dem till socialtjänst eller
annan myndighet.
Det möjliggör också att myndighet kan hämta sakerna i barnets ställe. Jourer kan
bidra med lite kläder och dylikt, men detta innebär ändå en stor psykisk påfrestning
för barnet. Att hålla tillbaka sakerna kan också användas i syftet att få kontroll över
barnet. Tanken är att barnet ska kunna ha rätt till vissa saker i alla situationer.
Jag yrkar därför:
9:1
att Socialdemokraterna verkar för undantag från FB 9:1 med följande
innehåll: att barn har rätt till egendom i form av mindre gåvor (lösören) med
koppling till dennes personliga behov sett utifrån ålder och mognad,
9:2
att Kalix Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar
den vidare till distriktskongressen, samt
9:3
att S-distriktskongress skickar motionen till riksdagsgruppen.
Kalix Arbetarekommun föreslår medlemsmötet
* att bifalla motionen i sin helhet
* att motionen skickas till Norrbottens distriktskongress 2016
Motionen antagen på Kalix Arbetarekommuns medlemsmöte 151214
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 9
Föredragande: Britt-Marie Loggert-Andrén
Motionären påpekar i sin motion att omyndiga barn inte har rätt att förvalta över sin
egendom.
Distriktsstyrelsen anser att det är rimligt att barnet får ta med sig personliga gåvor
såsom leksaker, kläder, skor etc. vid placering exempelvis i ett familjehem.
Enligt barnkonventionen ska man alltid se till barnets bästa och detta anser vi faller
under detta.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att:
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---------------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla motionen.

10. Försvunna ensamkommande
flyktingbarn och ungdomar - Luleå AK
Allt flera ensamkommande flyktingbarn och ungdomar försvinner från
gruppboenden eller familjehem. Sedan år 2010 har över 1500 ensamkommande
flyktingbarn och ensamkommande barn försvunnit. Och nu slår Migrationsverket
fast att det just nu försvinner mycket flera sådana barn och ungdomar. Ett minimalt
antal kommer till rätta.
Flera antas ha lämnat landet och fortsatt sin resa till annat land, men resten kan antas
fortfarande befinna sig i landet och leva gömda, leva på gator, i parker och på andra
ställen. De senare nämnda är utsatta för stora risker i allmänhet och risk för
utnyttjande. Dessa har inte heller tillgång till skola och sjukvård.
Ensamkommande barn och ungdomar är mycket sårbara då de inte har någon form
av föräldrar som kan ta hand om dem och se efter dem. De har vidare inget kontakteller skyddsnät. Då de försvinner så hamnar i slutändan uppgiften att hitta dem hos
polismyndigheten. Och även i detta fall så saknar polismyndigheten resurser som
behövs för uppgiften och ärendena hopar sig. Det är mycket svårt att finna barnen
vilka avvikit från olika boenden.
Jag yrkar:
10:1
att en internationell samordnare tillsätts mellan olika myndigheter som
t.ex. Migrationsverket, socialtjänst, polis och överförmyndarmyndighet tillsätts vilken
skall ha ansvaret för arbeten med att finna de försvunna ensamkommande
flyktingbarnen och ungdomarna,
10:2
att arbetarekommunen bifaller ovanstående att-sats och för motionen
vidare till Distriktskongressen 2016. Om motionen avslås eller besvaras yrkar jag att
den skickas vidare som enskild motion, samt
10:3
att Distriktskongressen 2016 bifaller motionen och sänder den för
åtgärd till riksdag.
Eva Hedesand Lundqvist
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Inskickad 2015-10-29
Luleå arbetarekommunstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att bifalla motionen i sin helhet.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 10
Föredragande: Birgitta Ahlqvist
Motionären oroas över att så många ensamkommande barn försvinner i Sverige och
anser att Sverige måste ta ett större grepp om denna fråga.
Tusentals ensamkommande flyktingbarn har försvunnit, en del vet man har fallit
offer för sexuellt utnyttjande eller av andra kriminella, men många vet man inte vart
de har tagit vägen och Sverige har fått kritik från FN:s barnrättskommitté för att vi
inte tillräckligt följt upp vad som händer med flyktingbarn som försvinner i Sverige.
Det är en skrämmande bild att ingen vet vad som händer med barnen. Det saknas en
nationell analys och ett samlat grepp, vilket också motionsskrivaren anser. Tyvärr
föreslås i motionen att en internationell samordnare ska tillsättas för att reda ut
problemen, vilket inte är lösningen eftersom det handlar om nationell samordning.
DS föreslår dock kongressen bifalla en tilläggs-att-sats, med samma innebörd som i
motionen men en samordning av nationell karaktär.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå första och sista att-satsen,
Att
bifalla tilläggs attsats: ”att - partidistriktet verkar för att en nationell
samordning ska ske mellan olika myndigheter som till exempel Migrationsverket,
socialtjänst, polis och överförmyndarmyndighet i arbetet med att finna de försvunna
ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna”, samt
Att
motionen skickas till länets s-riksdagsledamöter för åtgärd.

11. Näthat - Luleå AK
På Internet förekommer det ofta hot, i mera slutna rum som chat, forum mm och
men även i sådana som alla med uppkoppling kan läsa (bloggkommentarer, öppna
profiler i sociala media mm.) Ibland sker det under anonyma täcknamn, s.k. troll. Det
sker också öppet av kända och spårbara identiteter.
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Den som utsätts för hot bör polisanmäla dessa. Trots anmälan, tros känd identitet så
läggs ofta utredningen ned innan förundersökning inletts.
Skälet till detta är något av följande:
utredning av troll är tidskrävande
begränsade resurser hos polisen
hot på nätet är inte prioriterat
Det finns emellertid risker med näthat om dessa får flöda fritt. Hot om våld på nätet
kan utföras i verkligheten. Hot mot människor kan innebära att människor drar sig
undan t.ex. från offentliga uppdrag eller från arbeten eftersom risken för våld ökar.
Hot är hot mot demokratin. Med fördelar som sociala medier och ökade möjligheter
till kommunikation på nätet för med sig följer näthaten som en mörk baksida.
Näthatare agerar idag utan någon större risk för påföljd.
En utredning från Brå, Brottsförebyggande Rådet visar att 96 % av alla
polisanmälningar om hot och kränkningar på nätet som lämnas in läggs ner av polis
och åklagare. Problemet med nedläggning är inte klassificeringen av att det är olaga
hot utan det ligger i prioritering hos polisen. Dessutom så sägs det att kompetensen
hos polisen inte är tillräcklig när det gäller att utreda dylika brott. Därför bör
Polismyndigheten lägga ökade resurser på kompetens och därvid utbildning i
utredning av nämnda hot i denna motion.
Jag yrkar:
11:1
att polismyndighet tillförs ökade resurser för utredning av hot på nätet,
11:2
att hot på nätet bör klassas som olaga hot,
11:3
att polisen bör få ökade resurser för utbildning av personal som kan
dessa frågor,
11:4
att arbetarekommunen bifaller ovanstående att-satser och för motionen
vidare till Distriktskongressen 2016. Om motionen avslås eller besvaras yrkar jag att
den skickas vidare som enskild motion, samt
11:5
att Distriktskongressen 2016 bifaller motionen och sänder den för
åtgärd till riksdag.
Eva Hedesand Lundqvist
Inskickad 2015-10-29
Luleå arbetarekommunstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att bifalla motionen i sin helhet.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 11
Föredragande: Maria Listerman Nilsson
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Precis som motionären skriver är näthat alldeles för vanligt förekommande i dag på
internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Speciellt ungdomar, men också
förtroendevalda och andra offentliga personer, blir utsatta på ett alldeles för
frispråkigt sätt och det kan förstöra en individs vardag. Tyvärr är det svårt att samla
bevis och ha något att basera ett utredningsarbete på. Därför har Socialdemokraterna
tillsatt en utredning, JU2014:10, med uppdrag att framförallt utreda de befintliga
reglerna runt personlig integritet, olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning.
Reglerna kan vara ålderdomliga och behöver uppdateras utifrån var tekniken faktiskt
är i dag.
När det gäller polisens arbete så har resurserna ökat och poliser har utbildats men det
räcker inte.
Distriktsstyrelsen anser att det är oacceptabelt att människor ska utsättas för detta
näthat och är därför för en kraftsamling emot denna företeelse som blivit allt för
mångas vardag.
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla motionen.

Motionsområde: Arbetsmarknad, miljö och klimat
Föredragande: Helena Öhlund, Leif Pettersson, Johannes Sundelin, Robert
Bernhardsson, Krister Johansson och Eva Hedesand Lundqvist

12. Samhall för vem? - Enskild
För personer med nedsatt arbetsförmåga har samhället olika åtgärder för att
underlätta återgång i arbete. Samhall har länge varit ett företag där personer med
funktions- nedsättning fått arbetsträning och anställning. De senare årens krav på
lönsamhet och ökade avkastningskrav har inneburit stress och prestationskrav på
arbetstagarna med oacceptabelt ökande antal sjukskrivningar och arbetsskador som
följd.
För att Samhall ska kunna fylla sin viktiga uppgift att erbjuda personer med
funktions-nedsättning arbete måste direktiven ändras och avkastningskraven, som
införts på senare tid, minskas.
Samhall har alltmer blivit ett service- och bemanningsföretag på den öppna
marknaden. Det innebär att det finns risk för att arbetsmiljön åsidosätts. Det är
särskilt viktigt att de anställda inte riskerar att utsättas för arbetsskador eftersom de
ofta sedan tidigare är drabbade. Stress och ökade prestationskrav kan öka den
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psykiska ohälsan, ge förhöjt blodtryck och andra stressjukdomar. Med Samhalls
ändrade direktiv ökar utslagningen för denna redan utsatta grupp.
Samhall med 230 arbetsplatser och 20 000 anställda runt om i landet är en stor och
viktig arbetsgivare. För att förhindra och stoppa en negativ utveckling måste Samhall
därför återgå till sitt tidigare uppdrag att stötta och hjälpa personer ut i ett
meningsfullt arbete med arbetskrav anpassade efter den individuella förmågan.
Därför yrkar vi:
12:1
att Partidistriktets årskongress antar motionen och att Sriksdagsgruppen verkar för att direktiven ändras och avkastningskraven tas bort eller
minskas i Samhall,
12:2
att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar
den till Partidistriktet, samt
12:3
att om motionen inte antas av Luleå arbetarekommun den skickas
vidare som enskild.
Luleå 2015-10-13
Margaretha Engström, Gunhild Larsson, Maigreth Wikslund, Lisa Isaksson och
Marianne Viita.
Motionen är antagen av Bergviken Frida S-kvinnoklubb och Luleå S-kvinnoklubb
samt Rutvik-Björsbyn S-förening
Luleå arbetarekommunstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att avslå motionen.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
--------------Distriktsstyrelsens uttalande över motion 12
Föredragande: Helena Öhlund
Motionen tar upp det viktiga uppdrag Samhall har att erbjuda arbete till människor
som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
Den 12/1 2016 har en extra bolagsstämma hållits med direktiv att hitta arbete åt
ytterligare 2.000 personer. Det är ett viktigt steg i den Socialdemokratiska
arbetsmarknadspolitiken, vi använder alla goda verktyg för att uppnå vårt mål att få
fler i arbete.
Motionären påtalar risken för att arbetsmiljön åsidosätts. Arbetsmiljöfrågorna och
klimatet på arbetsplatsen ska vara i focus. Där har vi en stor hjälp av den fackliga
rörelsen. Vi , socialdemokrater, bevakar att arbetsmiljölagen åtföljs, speciellt när
moderbolaget i Samhall är regeringskansliet
Det motionen pekar på är att verka för att direktiven ändras, vilket är gjort med den
extra bolagsstämman 12/1. Ett utökat uppdrag för att få fler i arbete. Att ändra
vinstkraven är inte rätt politik för att främja god arbetsmiljö eller fler arbetstillfällen.
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Uppdraget från staten består i att skapa meningsfulla och utvecklande jobb för
funktionshindrade med nedsatt förmåga. Samhall har i en Socialdemokratisk styrd
regering ett tydligt uppdrag och det är viktigt att företaget fortsätter sitt goda arbete.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen.

13. Dela på jobben – det lönar sig - Luleå
AK
350 000 registrerade arbetssökande (september 2015) ska konkurrera om 60 000
lediga jobb. En ekvation som inte går ihop!
Det finns många recept på hur vi ska skapa nya arbetstillfällen. På alla partiers agenda
diskuteras olika modeller. Sänkta ingångslöner och utan krav på kollektivavtal, sänkta
arbetsgivaravgifter för ungdomar. Fler okvalificerade jobb. Modellerna och förslagen
har varit många, men trots olika åtgärder har arbetslösheten ändå ökat. Företagen
slimmar sina organisationer, automatiseringen ökar och kommer att fortsätta att öka.
De som inte har rätt utbildning hamnar utanför.
För de som har en anställning ökar arbetsbelastning och tidspress, den psykiska
ohälsan och sjuktalen stiger, främst inom kvinnodominerade yrken. Likaså ökar
övertidsuttagen till icke godtagbara nivåer. Alltför många känner sig tvingade att vara
tillgängliga också på fritiden. Otryggheten ökar för de som inte har fasta
anställningar, deltidsanställningar och visstidsanställningar. Många tvingas sitta och
vänta på extrajobb via sms. De utrikes födda har allra svårast att komma ut i ett
arbete. Livet blir splittrat och otryggt och inkomsterna räcker inte till för en normal
försörjning. Utan fast anställning släpps man inte in på bostadsmarknaden. Vi är
tillbaka till "dagsverkens tid".
Utanförskap kostar
Ett införande av 6-timmars arbetsdag ökar arbetstillfällena, förbättrar
samhällsekonomin när kostnaderna för utanförskap och sjukskrivningar minskar. Vi
får personal som orkar ge mer på jobbet och som gör färre fel, det bidrar till bättre
patientsäkerhet. Familjernas vardag med livspusslet underlättas och mer tid ges för
gemenskap med barn och äldre familjemedlemmar. Kortare arbetstid ger mer
utrymme för motion, friluftsliv, fackligt och politiskt engagemang. Framför allt skulle
hälsovinsterna öka och färre insatser skulle behövas inom det sociala området. Ett
välmående samhälle lönar sig.

26(84)

Vi yrkar:
13:1

att partikongressen och s-riksdagsgruppen arbetar för att förverkliga 6timmarsdagens införande,
13:2
att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar
den vidare till Partidistriktet, samt
13:3
att om motionen inte antas av Luleå arbetarekommun att den skickas
vidare som enskild.
Luleå 2015-10-13
Margaretha Engström, Gunhild Larsson, Maigreth Wikslund, Lisa Isaksson och
Marianne Viita
Motionen är antagen av Bergviken Frida S-kvinnoklubb och Luleå S-kvinnoklubb
samt Rutvik-Björsbyn S-förening
Luleå arbetarekommunstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att avslå motionen.
Representantskapet beslutade att bifalla motionen med följande tillägg:
att
Partistyrelsen arbetar för en arbetstidsförkortning motsvarande 6
timmars arbetsdag.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 13
Föredragande: Eva Hedesand Lundqvist
Precis som motionen/motionären beskriver är utanförskap och arbetslöshet en av
samhällets farligaste baksidor och något som måste bekämpas med alla medel.
Motionen/motionären vill införa lagstiftning på 6 timmars arbetsdag för att minska
sjukskrivningar, skapa fler arbetstillfällen och underlätta livspusslet. En av
Socialdemokraternas viktigaste mål är lägst arbetslöshet i Europa 2020 och för att
uppnå detta måste antalet personer som arbetar öka, men det måste också bli fler
arbetade timmar i ekonomin. Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik går ut på
att underlätta för jobbskapande av jobb där människor kan trivas och utvecklas.
Socialdemokraterna tillsätter mer resurser för arbetsmiljö och förändrar lagstiftning
för att skapa trygga arbetsplatser. Arbetsplatser där människor kan jobba utan risker
att bli sjuk av sitt arbete. Viktigt i detta är satsningar på arbetslivsforskning och
tillsynsarbete som nu genomförs och skapar möjligheter att bygga bort
problemområden.
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En arbetsgivare kan bestämma mycket om sin arbetsplats och det är arbetsgivarens
rättighet, men villkoren på arbetsmarknaden bestäms av dess parter efter förhandling.
Under avtalsrörelser, som oftast sker varje år, förhandlar parterna om villkor och
skyldigheter. Där i ligger även arbetstid och arbetstidsförkortning. Att i dagsläget
lagstifta om 6 timmars arbetsdag är inte rätt väg att gå. Detta då en reform av denna
storlek skulle omöjliggöra för parterna att för olika sektorer av arbetsmarknaden lösa
problem och prioriteringar som finns på just deras område. Det då ingen statlig
finansieringslösning ser ut att vara tänkbar. Många fackförbund har kongress-och
inriktningsbeslut att jobba för genomförande av arbetstidsförkortning. Bland annat
IF Metall har beslut på 100 timmar. En generell arbetstidsförkortning kommer att
leda till ett tryck på timlönerna och mer betald övertid.
Distriktsstyrelsen anser att vi som parti borde stötta parternas möjligheter att
förhandla om arbetstider som passar behov, prioriteringar och den marknad det
gäller. Allt samtidigt som vi fortsätter att satsa på arbetsmiljöförbättringar därför
yrkar distriktsstyrelsen.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen

14. Utländska chaufförer kan köra rattfulla
utan att straffas- Luleå AK
Om en utländsk yrkeschaufför ¨åker fast för rattfylla eller fortkörning så kan denna
lämna Sverige utan att straffas. Detta därför att man inte kan begära föraren häktad.
För en tid sedan åkte en litauisk chaufför fast för grov rattfylla (1.78 promille alkohol
i blodet). Detta är en promillehalt som i Sverige och för svensk chaufför kan leda till
2 års fängelse och återkallat körkort.
En åklagare valde att begära den litauiska chauffören häktad. Detta för att denna inte
skulle kunna lämna Sverige och göra sig otillgänglig och fly från eventuella straff.
Tingsrätten motsatte sig häktningen med motivation att svenska chaufförer normalt
inte kan häktas eller begäras häktade.
Utländska chaufförer kan lämna Sverige för sitt hemland och inte återkomma till
Sverige för ev. rättegång. Vid fortkörning av utländska chaufförer så skrivs enligt
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polisen inte ut någon bot, En polis jag frågat svarade att det är ingen idé. Det går inte
att få tag i chaufförerna i deras hemländer och dessutom så är det inte säkert att de
kör med sina egna körkort utan dessa kan vara förfalskade.
MHF har genom sin VD Göran Sydhage uttalat ”att det finns överenskommelser
mellan europeiska länder att vi ska utlämna folk för rättegång, men då skall
straffskalan vara minst ett års fängelse. Och det är det sällan frågan om i de här fallen
vilket är ett problem”. MHF ställer krav på jourdomstolar angående de utländska
chaufförerna.
Det finns också förare från andra länder som kör med trafikfarliga fordon,
sommardäck på vinterföre mm vilket skall leda fram till botfällning. Dessa förare
klarar sig också oftast utan bot.
Jag yrkar:
14:1
att jourdomstolar avseende utländska chaufförers transporter genom
och i Sverige införs enligt MHF:s krav,
14:2
att motionen skickas till EU för översyn av transitreglerna för
transporter mellan EU-länderna,
14:3
att arbetarekommunen bifaller ovanstående att-satser och för motionen
vidare till Distriktskongressen 2016. Om motionen avslås eller besvaras yrkar jag att
den skickas vidare som enskild motion, samt
14:4
Distriktskongressen 2016 bifaller motionen och sänder den för åtgärd
till riksdagen.
Eva Hedesand Lundqvist
Inskickad 2015-10-29
Luleå arbetarekommunstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att bifalla motionen i sin helhet.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 14
Föredragande: Leif Pettersson
Det är viktigt att hålla på likheten inför lagen även när det gäller utländska
medborgare. Vi häktar inte svenska medborgare oavsett var de bor om de begått
rattonykterhetsbrott. Då ska inte detta heller gälla för andra länders medborgare. Vi
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kan heller inte säga att en yrkeskategori ska häktas för dessa brott. Alla sådana förslag
måste med kraft avvisas eftersom de märker ut vissa människor. Istället måste vi få
till stånd andra åtgärder.
Det första är att de alkobommar som funnits på försök i vissa hamnar i vårt land
permanentas och införs i alla hamnar med färjetrafik. En annan åtgärd är att inom
EU komma överens om att de som tas för rattfylleri utlämnas även om straffet inte
är fängelse i ett år.
Förslaget att just för denna typ av brott införa särskilda jourdomstolar är inte
motiverat ur vare sig ekonomisk eller juridisk utgångspunkt. Det skulle helt enkelt
kosta mer än det smakar. Vi har dessutom inte jourdomstolar överhuvudtaget så
detta skulle bli ett nytt inslag som det inte finns ekonomi för. Om vi dessutom skulle
införa två eller tre jourdomstolar runt om i landet så måste vi häkta eller på annat sätt
frihetsberöva dem som ska dömas där bara av transporttekniska skäl.
När det sedan gäller andra överträdelser av exempelvis lagen om vinterdäck så skulle
en utökning av överträdelser där sanktionsavgifter införs istället för böter kunna vara
en väg. Då kan den som överträder bestämmelserna klampas fast tills dess fordonet
är satt i trafiksäkert skick igen. Det skulle kunna ändra beteenden så att vägarna blir
säkrare.
--------------Distriktsstyrelsen förslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen.

15. Åldersdiskriminering - Enskild
I samband med att man höjer pensionen så bör man också se över
åldersdiskrimineringen i samhället inkl. även i politiken. Människor åldras olika vilket
höjd pensionsålder tagit fasta på.
Likväl så finns det åldersdiskriminering såväl vid anställningar på nya jobb som vid
nomineringar till uppdrag och val till förtroendeuppdrag.
Jag yrkar därför:
att
åldersdiskriminering inte får förekomma vid anställningar eller vid
andra tillfällen,
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att
arbetarekommunen bifaller ovanstående att-sats och för motionen
vidare till Distriktskongressen 2016. Om motionen avslås eller besvaras yrkar jag att
den skickas vidare som enskild motion, samt
att
Distriktskongressen 2016 bifaller motionen och sänder den för åtgärd
till riksdagen.
Eva Hedesand Lundqvist
Inskickad 2015-10-29
Luleå arbetarekommunstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att anse motionen besvarad.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 15
Föredragande: Helena Öhlund
Vi har en stor utmaning i arbetslivet och i politiken att ta vara på den kompetens och
erfarenhet som människor byggt upp under livet.
Den 1 januari 2009 fick Sverige ett förbud mot åldersdiskriminering som skyddar
människor oavsett ålder i arbetslivet.
I en rapport (ISBN978-91-979591-3-1) sammanställd av DO
(diskrimineringsombudsmannen) 2012, som tar upp åldersdiskriminering i svenskt
arbetsliv. – Om ålderskodningar och myter som skapar ojämlikhet. Resultatet pekar
på att det är rimligt att anta att anmälningar av åldersdiskriminering enbart synliggör
delar av den åldersbaserade ojämlikhet och åldersdiskriminering som finns på
arbetsplatser. Men frågan om allas lika rätt oavsett ålder är bredare än så, för att få en
helhetsbild av åldersdiskriminering måste man beakta att frågan berör många fler
samhällsområden än arbetslivet.
Däribland det politiska uppdraget som motionen även behandlar.
Vi socialdemokrater arbetar för alla människors lika värde. Viktigt att vi har en
representation av politiker som speglar samhället. Vi behöver politisk representation
av äldre, yngre, hbtq-personer, funktionsnedsatta, nyanlända och övriga med ett
engagemang.
I partistyrelsens beslut, 2.3 där fördomar inte hindrar arbete, säger partiet att vi vill
skärpa lagstiftningen – oavsett diskrimineringsgrund. Vi vill skärpa sanktionerna mot
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dem som inte rättar sig efter diskrimineringslagens krav. Lagen om
åldersdiskriminering ska utvidgas till fler områden. Vi socialdemokrater kommer att
verka för en utveckling av arbetet på regional och lokal nivå.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

anse motionen besvarad.

16. Fasa ut de otrygga anställningarna! Enskild
Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad har beslutat att fasa ut
allmän visstid och andra otrygga anställningsformer. Man har också beslutat att rätten
till heltid ska vara norm även de gånger en otrygg anställning är nödvändig, som vid
ett vikariat för en tjänstledig anställd.
Våra vänner i Stockholm manar andra att följa deras exempel, vi har ingen anledning
att vänta på regeringen i denna fråga utan vi kan faktiskt åstadkomma skillnad i de
kommuner, landsting och regioner där vi har majoritet.
Mer än hälften av alla kvinnor i arbetaryrken jobbar deltid. Det visar LO:s rapport
om arbetstider som publicerades i slutet av september 2015. Den bransch med flest
deltidsanställda är detaljhandeln tätt följd av vård och omsorg där hemtjänsten
särskilt sticker ut med hög andel deltider. Den vanligaste anledningen till
deltidsarbete, enligt rapporten, är att arbetsgivaren inte erbjuder heltid.
Det här håller inte. Där vi styr måste vi gå före och erbjuda våra egna anställda den
schyssta arbetsmarknad som vi tycker ska gälla i hela Sverige.
Därför yrkar vi att Socialdemokraterna i Norrbotten beslutar:
16:1
att otrygga anställningsformer ska fasas ut,
16:2
att ett generellt stopp införs mot att använda bemanningsföretag i de
fall fasta anställningar kan erbjudas rätten till heltid är normen, både för redan fast
anställda, vid nyanställningar och vid nödvändiga visstidsanställningar,
16:3
att vid all anställning på nödvändiga visstidsanställningar ska orsaken
till varför personen inte erbjuds en fast anställning vara tydligt motiverad.
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16:4
att dessa att-satser gäller för landstinget och en framtida
regionkommun samt länets kommuner där vi har en socialdemokratiskt ledd
majoritet, nu eller i framtiden,
16:5
att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder
denna till distriktsårskongressen 2016, samt
16:6
att om motionen ej bifalles skickas in till distriktsårskongressen 2016
som enskild motion.
Socialdemokratiska föreningen Progressum, enligt uppdrag, Nils Harnesk.
Luleå arbetarekommunstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att anse motionen besvarad.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 16
Föredragande: Johannes Sundelin
Rätten till ett arbete som man kan försörja sig på är grunden för ett jämlikt, jämställt
och solidariskt samhälle. Kvinnor och män ska ha samma frihet och självständighet,
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och samma makt att forma sina liv.
Det förutsätter en inkomst som det går att leva på. Sysselsättningen bland kvinnor är
precis som motionen antyder betydligt lägre än sysselsättningen bland män. För att
alla som vill ska få möjlighet att arbeta heltid måste utbudet av heltidsanställningar
öka och arbetsmarknaden bli mer jämställd och för att uppnå detta har regeringen
tillsatt medel för att skapa ett flertal arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden.
I kommuner och landsting ska frågan först och främst lösas genom ett nationellt
kollektivavtal, men partiet är också i framtiden berett att överväga lagstiftning om
inte arbetsmarknadens parter lyckas genomföra det.
Motionen tar upp flera områden där det i dag finns stora utmaningar. Inte minst har
tryggheten på arbetsmarknaden försvagats när den borgerliga regeringen genomförde
ett flertal försämringar i Lagen om anställningsskydd. Försämringar som gjorde det
möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra. Motionären vill att otrygga
anställningar ska fasas ut samt att rätten till heltid ska vara norm och pekar i
motionen ut Stockholms stad som ett föredöme.
Distriktsstyrelsen delar helt och fullt motionen/motionärens vilja att fasa ut otrygga
anställningar, något som den socialdemokratiska regeringen redan i dag jobbar för
genom skärpt lagstiftning. Distriktsstyrelsen anser att det i dagsläget inte är rimligt
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att helt ta bort möjligheten att använda exempelvis visstid som anställningsform,
däremot måste det missbruk av anställningsformen som blev möjlig under det
borgerliga styret åtgärdas så att man inte ska kunna stapla visstidsanställningar på
varandra och på så sätt skapa otrygga anställningar. Har man jobbat i två år hos en
arbetsgivare under maximalt fem år så ska man ha rätt till en fast anställning
(tillsvidare) och den fackliga organisationen ska ha större möjlighet att påverka
användandet av visstid.
När det kommer till motionens förslag om att införa ett generellt förbud mot
användandet av bemanningsföretag ställer sig distriktsstyrelsen tveksam till
formuleringen. Det är inte bemanningsföretagen i sig som är problemet utan
missbruket av dem som skapar problem. Socialdemokraterna har i framtidskontraktet
slagit fast att reglerna kraftigt måste skärpas och den fackliga organisationens
möjligheter till att kontrollera användningen av bemanningsföretag måste förbättras,
men i den ständigt förändrade arbetsmarknaden där den också blir mer rörlig är
bemanningsföretagen en företagsform som kommer att finns kvar och som har en
viktig funktion när det gäller att kapa arbetstoppar.
Arbetsmarknaden måste därför regleras så att det är möjligt att ha schyssta villkor
även med bemanningsföretag som en naturlig del av arbetsmarknaden. Nationellt
arbetar socialdemokraterna med att stärka regelverket ytterligare för att begränsa när
och hur bemanningsföretagen får används. Dessutom arbetar man också för att
ändra regelverket så att företrädesrätten hos den anställde inte påverkas när
bemanningsföretag anlitas.
Arbetet med ”Tio-punkts-programmet” som regeringen påbörjat, har också till syfte
att identifiera och komma med förslag på hur man ytterligare kan stärka
arbetsmarknaden och tryggheten för de anställda.
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå att-sats två
Att
anse motionen besvarad.

17. Drönare - Enskild
Användare av drönare, förarlösa flygfarkoster med militär förmåga har blivit alltmera
vanliga i militär krigföring. Civila offer blir alltmera vanlig och drönarna används
alltmera som utomrättsliga, summariska och för godtyckliga avrättningar av
människor.
Användning av drönare har samma reglering som det är för andra vapen och måste
därvid följa gällande folkrätt precis som andra militära vapeninsatser måste göra.
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Självklart måste också internationell rätt respekteras i användning av drönare i såväl
krigföring som för civilt ändamål.
Folkrätten förbjuder stater att understödja andra staters folkrättsbrott. Stater med
tekniken för bestyckning av drönare bör åläggas att offentligt redovisa den rättsliga
grunden för användning av drönare. De bör också liksom drönare för civilt ändamål
åläggas att offentligt redovisa den rättsliga grunden för användningen av drönare.
Stater i sin tur är bundna av Genèvekonventionerna och sedvanerätten gentemot
varandra. Om en stat anser sig ha legitima underrättelses-skäl att inte lämna ut alla
detaljer så måste det bedömas från fall till fall.
Jag yrkar:
17:1
att den svenska regeringen bör initiera en utredning om drönarfrågan
och dess problematik,
17:2
att frågan bör drivas internationellt för att få en internationell reglering,
17:3
att ett ansökningsförfarande bör inrättas i Sverige för civilt användande
av drönare. Jfr kameralagen där man måste ansöka om tillstånd via Länsstyrelser,
17:4
att arbetarekommunen bifaller ovanstående att-satser och för motionen
vidare till Distriktskongressen 2016. Om motionen avslås eller besvaras yrkar jag att
den skickas vidare som enskild motion, samt
17:5
att Distriktskongressen 2016 bifaller motionen och sänder den för
åtgärd till riksdag
Eva Hedesand Lundqvist
Inskickad 2015-10-29
Luleå arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta:
att bifalla att-sats 15:1, 15:2, samt
att anse att-sats 15:3 besvarad.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
-------------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 17
Föredragande: Leif Pettersson
Sverige har i dag inga drönare som används för militära ändamål. Det är utifrån den
utgångspunkten inte möjligt att starta en utredning om drönare. Däremot bör vi
inom vårt eget land och med beaktande av EU-rätten bestämma oss för de regler
som ska gälla för användandet av drönare. Internationellt är det också så att Sverige
bör uppmärksamma användandet av drönare framförallt i civila sammanhang.
Drönare har vid ett flertal tillfällen stört och ibland stoppat flygtrafik även i vårt land.
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Drönare kan också bli ett hot mot den personliga integriteten. Utifrån dessa
utgångspunkter är det inte orimligt att tillstånd krävs för att bruka drönare. Allt detta
kan ingå i en utredning om villkoren för drönare som bör tillsättas.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
Att
Att

en statlig utredning om användningen av drönare tillsätts,
motionen sänds vidare till länsriksdagsgruppen, samt
anse motionen besvarad.

18. Fritt fram för vedeldade badtunnor? Enskild motion
De som drömmer om att ha en egen badtunna på tomten kan lugnt sätta igång sitt
projekt. Det behövs nämligen inget bygglov, något sådant krav finns inte i PBL (Plan
och bygg-lagen). Placerar du bara din vedeldade badtunna inom stipulerade 4,5 meter
från tomtgränsen är det tillåtet. Du måste förstås se till att kaminen inte står för nära
en husvägg eller något annat som kan antändas. Då kan det vara lämpligt att prata
med en sotarmästare först.
En del kommuner rekommenderar att kontakt tas med miljö-byggnämnden eftersom
det kan finnas restriktioner kring vattenanvändning och exempelvis var vattnet ska
tömmas ut. För eldstäder inomhus måste du däremot söka bygglov och
sotarmästaren måste godkänna både rökkanalen och skorstenen, som förstås ska vara
tillräckligt hög i förhållande till taknocken.
Hur är det då med en vedeldad badtunna som oftast är försedd med ett rökrör som
inte är grövre än ungefär en decimeter och når upp till litet drygt en manshöjd. Ja, då
finns inga regler om skorstenshöjd. Det är bara att göra upp eld i kaminen och efter
si så där 10-12 timmar, beroende på badtunnans storlek, kan du hoppa ner i din
tunna. Grannen intill kan möjligen tycka att ni sitter i “galen tunna”, eftersom röken
puffat ner på hens tomt hela långa dagen och vinden legat på. Den här grannen och
många andra grannar, särskilt de som bor i tättbebyggda områden, får finna sig i
röken som stryker lågt och är extra koncentrerad. Badarna har rätten på sin sida, ty
inte ens i miljöbalken finns mycket att åberopa.
Men hur ofta och hur länge ska hen utsättas för röken från vedtunnan. Om det må
de drabbade tvista. Att rökröret är lågt och inte når upp över taknocken kan hen ha
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synpunkter på, men eftersom det inte är förbjudet hjälper inga invändningar. Att det
är hälsofarligt och otrevligt och en olägenhet för hen att utsättas för röken är
visserligen ett starkt argument men inte förbjudet - grannen kan lugnt fortsätta sitt
nöjesbadande.
Hen kan försiktigt försöka förklara att det är skillnad på rök och rök och att
koncentrationen är större när tunnan står så nära och förbränningen dessutom är
annorlunda än i en vanlig eldstad. Hen tycker att det är lika otrevligt som att utsättas
för bilavgaser. Hen har läst vad Professor Lars Barregård, Göteborg anser, men det
kanske inte bygg- och miljölagstiftarna har gjort:
“Även fullt friska personer far illa av ohälsosam vedeldning. Utsläpp från vedeldning
innehåller en rad hälsofarliga ämnen i form av både små partiklar och gaser såsom
kolmonoxid och organiska kolväten. Många av dessa ämnen är gemensamma för
andra typer av förbränning, och återfinns bland annat i motoravgaser och cigarettrök.
Det är välkänt att luftföroreningar ökar risken för hjärt- och lungsjuk-domar och
även att dödligheten ökar. Luftföroreningar kan också försämra den som redan är
sjuk och personer med t.ex. astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som
redan har skadade luftvägar är särskilt känsliga. Flera vetenskapliga studier har visat
att vedrök är lika skadligt för hälsan som luftföroreningar från andra källor, t ex från
trafiken.” Badtunnor växer upp som svampar ur trädgårdsmyllan. Frågan är om
lagstiftarna har koll på läget.
Jag yrkar därför:
18:1
att partidistriktet och S-riksdagsgruppen arbetar för att miljö- och
bygglagstiftningen ses över beträffande uppförande av vedeldade badtunnor i tätt
bebyggda områden, samt att bygglovplikt införs,
18:2
att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder
den vidare till distriktskongressen, samt
18:3
att om motionen inte bifalls i Luleå arbetarekommun den sänds vidare
som enskild motion till distriktskongressen.
Luleå 2015-10-12
Marianne Viita
Motionen har antagits och stöds av Bergviken Frida S-kvinnoklubb, Luleå Skvinnoklubb samt Rutvik-Björsbyn S-förening
Luleå arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta:
Att anse motionen besvarad.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
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--------------Distriktsstyrelsens uttalande över motion 18
Föredragande: Helena Öhlund.
Motionen behandlar de olägenheter som kan uppstå med vedeldade badtunnor i
tätbebyggda områden, detta när dialogen och samrådet grannar emellan inte fungerar
eller när fastigheter byter ägare.
Motionen syfte och yrkande är att vi ska förändra och förstärka PBL – Plan- och
bygglagen. PBL är nyligen förändrad för att underlätta och förenkla för
medborgarna. Vi socialdemokrater måste arbeta för att säkerställa livskvalitet för
människor i allmänhet.
Däremot tar motionären upp problemet med rök från eldstaden i tunnan. Den
olägenheten kan man åtgärda genom att i lokala hälso- och skyddsföreskrifter reglera
användningen. Likväl som vi infört tomgångsförbud och tuppförbud i tätbebyggda
områden.
Att förändra och förstärka lagstiftning är inte aktuellt eftersom detta är ett lokalt
problem. Samråd och dialog är viktiga instrument för att rätta till olägenheter.
Möjlighet att reglera detta i den lokala hälso- och skyddsföreskriften finns.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen.

19. Reparera mera - Enskild motion
Sopbergen växer och våra naturresurser förbrukas i allt snabbare takt. Livslängden på
vitvaror, hemelektronik, elverktyg m fl. blir allt kortare. Det har i media
uppmärksammats att vissa produkter manipuleras så att funktionstid och hållbarhet
bestäms i förväg. Skrotet skickas vidare för bearbetning till andra länder där
arbetarskydd och miljöskydd ofta är obefintligt.
Många av de kasserade produkterna skulle kunna repareras, men det görs inte
eftersom kostnader för felsökning och reparation är så höga. Idag lönar det sig inte
att reparera, det kan vara billigare att köpa nytt. Konsumenterna behöver verktyg
som uppmuntrar till återbruk och reparation för miljöns skull.
Ett reparationsavdrag skulle kunna utformas i likhet med RUT- och ROT-avdragen.
Ett REP-avdrag skulle skapa arbetstillfällen, spara både energi och transporter. Ett
REP-avdrag skulle stimulera till återanvändning och återbruk och bidra till minskad
användning av våra naturresurser. I ett första steg kan felsökning ge svar på om
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produkten är lönsam att reparera. Ofta kan det handla om små, billiga åtgärder.
REP-avdraget öppnar för möjligheter.
Med hänsyn till ovanstående yrkar vi:
19:1
att partidistriktet och S-riksdagsgruppen i ett första steg arbetar för att
införa ett REP-avdrag för felsökning av diverse vitvaror, hemelektronik, elverktyg
som inte fungerar,
19:2
att partidistriktet och S-riksdagsgruppen i ett andra steg även arbetar
för ett införande av ett förstärkt Rep-avdrag för vitvaror, hemelektronik, elverktyg m
fl,
19:3
att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder
den vidare till partidistriktet, samt
19:4
att om motionen inte antas av Luleå arbetarekommun den sänds vidare
som enskild.
Luleå 2015-10-13
Marianne Viita, Margaretha Engström, Gunhild Larsson, Maigreth Wikslund och
Lisa Isaksson
Motionen har antagits av Bergviken Frida S-kvinnoklubb, Luleå S-kvinnoklubb samt
Rutvik-Björsbyn S-förening.
Luleå arbetarekommunstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att avslå motionen.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 19
Föredragande: Johannes Sundelin
Socialdemokraterna vill samla Sverige för att klara de svenska miljömålen. Arbetet
med att minska utsläppen av växthusgaser, att skydda den biologiska mångfalden,
skapa en giftfri miljö och bättre havsmiljö ska prioriteras. Socialdemokraterna vill
införa strängare lagar och andra styrmedel för att stimulera människor och företag att
ändra sina beteenden mot en hållbar utveckling. Vi vill använda miljöåtgärder för att
stärka Sveriges konkurrenskraft och för att stimulera till arbete och företagande.
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Sverige har varit världsledande på miljö. Men under den borgerliga regeringen gick
utvecklingen åt fel håll. Haven är övergödda, farliga partiklar i luften gör oss sjuka,
kemikalier och tungmetaller sprids
till vår mat, naturskogar avverkas och unika naturmiljöer förstörs. Sverige har halkat
ner i internationella miljöorganisationers rankinglistor och detta är en utveckling som
måste tas på allvar.
Motionen/motionären vill införa ett REP-avdrag för felsökning av produkter och i
förlängningen införa ett skattefinansierat avdrag som syftar till att stimulera
konsumenterna till att reparera trasiga produkter istället för att köpa nya.
Distriktsstyrelsen sympatiserar med motionens ambitioner att minska användandet
av naturresurser och genom minskad konsumtion minska utsläpp, men anser inte att
ett skattefinansierat avdrag är rätt väg att gå.
Enligt Naturvårdsverket tenderar konsumenterna att byta ut produkterna innan de
slutar fungera och lever efter en konsumentlogik som ofta lämnar funktionalitet och
ersätts av andra värden som till exempel social position. Distriktsstyrelsen anser att
detta är ett område där det krävs ett helhetsgrepp. Produkter som tillverkas i dag är
generellt sett mer miljövänliga än tidigare och blir därför i längden mer miljövänliga
än de gamla, utmaningen blir istället för att repa gamla produkter att tillverka nya
som kan återvinnas utan att tillsätta några nya naturresurser.
Skapar vi ett samhälle där konsumentlogiken går över till att förbruka en produkt och
sedan återvinna den produkten, så kommer det i ett företagsklimat där
miljöinnovation premieras bli sådant att produkterna i sig skapar större
förutsättningar till en hållbar miljö då de med tiden blir mer effektiva och
miljövänliga.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen.

20. Impregnerade fritidskläder och skor Luleå AK
Högfluorerade organiska ämnen förekommer och används alltmer i kemiska
produkter och material för sina goda vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. I
papper och textilier ex vis fritidskläder och skor, rengöringsmedel och golvpolish
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används PFAS och i brandsläckningsskum ingår PFOS. Höga halter av PFOS har
upptäckts på många håll i landet. Vattnet i många brunnar och vattendrag har blivit
otjänligt att använda. Senast konstaterat bl. a i Lulnäset, Luleå. PFOS
(perfluoroktansulfonat) är det mest kända och det ämne som utretts noggrannast i
fråga om hälso- och miljöeffekter. Förutom att det är extremt svårnedbrytbart är
PFOS även bioackumulerande, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande
organismer. År 2008 förbjöds PFOS i EU.
Högflorerade ämnen är en mycket komplex grupp som omfattar flera olika
underindelningar, bl. a PFAS-relaterade ämnen. Över cirka 850 föreningar kan brytas
ned till PFAS (perfluorerade alkylsulfonater) och PFCA (perfluorerade
karboxylsyror). Miljöforskningen och den offentliga debatten har framför allt varit
fokuserad på PFOS och PFOA (perfluoroktansyra). Det är de två ämnen som är
mest undersökta i fråga om användning, miljö- och hälsoegenskaper, spridning i
miljön osv.
Mycket höga halter har uppmätts i olika miljöer, t.ex. arktiska isbjörnar, fjällrävar,
havsörn och mink i USA och sälar i Bottenviken. Dessa ämnen har hittats i blod från
allmänbefolkningen, i Sverige och i stort sett över hela världen. Ämnena är flyktiga
och kan transporteras långa sträckor och detta kan vara en av förklaringarna till att
halterna i Arktis ökar snabbt.
Generellt sett har varuföretagen relativt lite kunskap om högfluorerade ämnen och
deras hälso- och miljöegenskaper. Kemikalielagstiftningen på varuområdet är
fortfarande outvecklad. Till skillnad från kemiska produkter omfattas varor av få
detaljregler. Många känner inte till PFOS och PFAS negativa miljöegenskaper.
Impregnering med fluorerade ämnen (PFAS) på allvädersplagg och skor har börjat
uppmärksammas alltmer, men import och försäljning av sådana produkter är
fortfarande tillåten i Sverige.
Vi yrkar därför:
20:1
att partidistriktet och S-riksdagsgruppen arbetar för att kraftfullt starta
utfasning och därefter förbjuda användning av PFAS och PFOA-ämnen i varor och
produkter som importeras, tillverkas och marknadsförs i Sverige,
20:2
att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen, samt
20:3
att om motionen inte bifalls i Luleå arbetarekommun den sänds vidare
som enskild motion till distriktskongressen.
Luleå den 2015-10-12
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Margaretha Engström, Gunhild Larsson, Maigreth Wikslund, Lisa Isaksson och
Marianne Viita
Motionen har antagits och stöds av Bergviken Frida S-kvinnoklubb,
Luleå S-kvinnoklubb samt Rutvik-Björsbyn S-förening.
Luleå arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta
Att bifalla motionen.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 20
Föredragande: Eva Hedesand Lundqvist
Kemikalieinspektionen har i en rapport lämnat sitt svar på ett regeringsuppdrag i
regleringsbrevet för 2015. Rapporten besvarar frågor och ger förslag till
riskhanterande åtgärder avseende farliga kemiska ämnen i textil. Den bygger på ett
tidigare svar och regeringsuppdrag ”Chemicals in textiles – risks to human health and
the environment,” rapport 6/14, oktober 2014. Det stora antalet ämnen gör att det
från effektivitetssynpunkt inte är möjligt att genomgående utreda och åtgärda
ämnena ett i taget. Ökad möjlighet att i relevanta EU-lagstiftningar riskbedöma och
riskbegränsa grupper av ämnen är en förutsättning för att effektivt åtgärda riskerna
med farliga ämnen i textil. Det skulle också bidra till det etappmål i Giftfri miljö, som
gäller utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler.
Kemikalieinspektionen föreslår i rapporten att regeringen arbetar för en särskild
produktlag om textilier i EU. Syftet är att minska riskerna med kemikalier i kläder
genom en enhetlig produktlag-stiftning. Den nya EU-lagstiftningen bör omfatta
ämnen med särskilt farliga egenskaper, vilka kan ge allvarliga, långvariga och
bestående effekter på människors hälsa eller på miljön. Dessa ämnen kan exempelvis
orsaka cancer, infertilitet eller skada på miljön.
Kemikalieinspektionen har identifierat drygt 3.500 kemiska ämnen som kan användas
i textiltillverkning. I drygt 1.000 ämnen är användningen konfidentiell och kunde
därför inte användas i vidare analyser. Huvuddelen av de identifierade särskilt farliga
ämnena som kan förekomma i textil är inte reglerade inom den europeiska
kemikalielagstiftningen. Det effektivaste sättet att begränsa riskerna med farliga
ämnen i textilier är att påverka att EU-kommissionen. Emellertid kan sägas att
Reach inte är specifikt anpassad till innehåll av kemiska ämnen i varor. Kan noteras
att cirka 80 % av textilvarorna på EU-marknaden är tillverkade utanför EU samt att
SVHC-ämnen i importerade varor inte omfattas av tillståndskraven. Syftet med en
särskild produktlag i EU för textil skulle kunna utformas för att i snabbare takt följa
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marknaden och teknisk och vetenskaplig utveckling. Det finns en bristande
effektivitet inom textilbranschen där mode och trenden varierar över tid. Textilier
vilka tillverkas utomlands går igenom många led och Reach gäller inte utanför
Europa. Lagstiftning i utomeuropeiska tillverkningsländer går inte att förändra inom
en kort tidsrymd och är dyra rätts-processer.
Kemikalieinspektionen föreslår vidare att regeringen överväger en statlig utredning
om en
punktskatt på kläder och hemtextilier. I dagsläget finns det ingen samlad lagstiftning
inom EU-nivån eller på nationell nivå vilken reglerar innehållet av kemiska ämnen i
textilvaror. Reach-innehållet innehåller vissa regler som rör kemiska ämnen i varor
som till exempel en begränsad användning av farliga ämnen i textil men är en
reglering av enskilda ämnen. Reach är den EU-rättsakt som innehåller övergripande
regler om kemikaliekontroll i EU. Reach skiljer mellan ämnen, blandningar och
varor. Stickprovskontroller genomförs av svenska myndigheter men dessa når inte på
långa vägar fram för att kunna sägas vara fullödiga. Kemikalieinspektion lämnar i sitt
rapportsvar följande kommentar ”Då det inte finns något färdigt förslag på hur en
enhetlig lagstiftning för textil skulle kunna se ut har vi gjort det osäkra antagandet att
en sådan lagstiftning skulle komma att likna RoHS-direktivet eller leksaksdirektivet i
sin uppbyggnad och i sina effekter. Dock ger analysen en god bild av på vilka sätt
effekterna av detta förslag skiljer sig från effekterna av de andra förslagen”.
Partidistriktet konstaterar att kemikalieinspektionens svar är mycket omfattande och
att området som berörs i motionen omfattar många kemiska områden. EUkommissionen har bjudit in till offentligt samråd om ett förslag att förbjuda ett antal
farliga ämnen i textilier. Företag, organisationer och privatpersoner kan lämna
synpunkter på förslaget fram till den 22 mars 2016. Kommissionen har tagit fram ett
förslag om att förbjuda CMR-ämnen i konsumentvaror som textil, kläder, lakan,
handdukar och inredningstextilier.
Partidistriktets styrelse har noterat att frågan i motionen är mycket komplex och att
det finns cirka 350 ämnen i textilier som kan anses vara hälsovådliga och att det
därför behövs en mer övergripande lagstiftning och åtgärder än vad som föreslås i
motionen.
Konsumentorganisationerna noterar att av cirka 100.000 ämnen som finns på den
europeiska marknaden, är det ett fåtal som genomgått riskbedömningar. Partidistrikt
och S-riksdagsgruppen har i det skeende mycket svårt att påverka utfasning av
enskilda produkter.
---------------
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.

21. Nyckel till en ärlig chans på
arbetsmarknaden -Boden AK
Svenska gymnasieskolan är bra på många sätt. Eleverna får lära sig allt från historia
till matematik. Tyvärr finns det andra delar som brister och som är direkt nödvändiga
för att på bästa sätt klara sig i arbetslivet när skolan väl är över. Oavsett vilket
program en går på under gymnasiet och vilket mål en har med sin yrkesinriktning så
har det högst troligt att någonstans på vägen så kommer en att skaffa sig en
anställning av något slag. När en skaffar sig en anställning så finns det en hel del som
en måste ha koll på; anställningsavtal, kollektivavtal, anställningsform, avlöning,
semester, semesterlön, a-kassa osv. Dessa saker pratas det tyvärr allt för sällan om i
skolan och samtidigt förväntas en kunna allt när en väl sätter sin fot ute i arbetslivet.
Det finns en lösning på detta och det är LOs fackliga skolinformation.
Tyvärr möts företrädare för ovanstående på problem när dessa tar kontakt med
skolorna. Allt från att rektorerna säger nej till att de får komma i kontakt med lärarna.
Det står i skollagen att eleverna ska få träffa på "någon av arbetsmarknadens parter"
och då menar många att det räcker om Ungt Företagande (UF) kommer ut. Det är
dock så att alla inte kommer att bli entreprenörer, utan de allra flesta kommer bli
anställda på något sätt. Det har nu under flera år pågått en dialog mellan LO och
partiet ute i kommunerna men ingenting händer och nu kan vi inte vänta längre.
Varje år som går så missar många ungdomar denna livsviktiga information som kan
ha en direkt avgörande vikt för dem ute i arbetslivet. På grund av denna
informationsbrist så kan vi tydligt se hur ungdomar far illa och hunsas ute på
arbetsmarknaden. Socialdemokraterna har under alla tider sagt att de är ett
arbetareparti som går hand i hand med fackföreningarna. Nu är det dags att bevisa
detta genom att stödja LO i sitt arbete kring skolinformation ute på
gymnasieskolorna och därmed även se till att våra ungdomar får de allra bästa
verktygen när de kommer ut på arbetsmarknaden.
Därför yrkar jag:
21:1
att Socialdemokraterna aktivt arbetar för att se till att fackförbunden
kommer ut på gymnasieskolorna för att bedriva facklig skolinformation i
kommunerna, samt,
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21:2
att Socialdemokraterna aktivt arbetar för att skriva om texten i
skollagen sa det tydligt framgår att båda parterna från arbetsmarknaden; facket och
arbetsgivaren, ska få komma ut på gymnasieskolorna.
Victoria Larsson
S - Kvinnor Boden
S - Kvinnor Boden har på sitt medlemsmöte antagit motionen och skickar den för
vidare behandling till Bodens arbetarekommun.
Boden den 12 november 2015
Anna-Karin Nylund, ordförande
Styrelsens förslag till representantskapet:
Att representantskapet beslutar ställa sig bakom motionen och föra den vidare till
distriktskongressen 2016 som arbetarekommunens egen.
Representantskapets beslut 2015-11-30:
Representantskapet beslutar ställa sig bakom motionen och föra den vidare till
distriktskongressen 2016 som arbetarekommunens egen.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 21
Föredragande: Krister Johansson
Skolan är utan tvekan tänkt att vara en förberedelse för livet i allmänhet och
arbetslivet i synnerhet. I ett samhälle där antalet otrygga anställningar ökar och
arbetslösheten för unga är på historiskt höga nivåer så är kunskap om skyldigheter
och rättigheter i arbetslivet viktigare än någonsin.
Politiskt är ord som lägre trösklar och större flexibilitet för arbetsgivaren ord som
upprepats som ett mantra. Det samtidigt som visstidsanställningar missbrukas och
unga sover med telefonen under kudden för att inte missa erbjudanden om jobb. En
del pressas till och med att arbetspröva helt utan avtal och lön.
Man kan enkelt utryckt hävda att det nu kanske är viktigare än någonsin att
arbetsmarknadens bägge parter får tillgång till klassrummen och eleverna. Det för att
ge dom den information som så väl behövs ute i yrkeslivet.
LO:s skolinformation bedrivs opolitiskt och är pedagogiskt uppbyggd och tydlig.
Den ger de flesta av de verktyg som behövs inför mötet med den första
arbetsgivaren. Tyvärr är det precis som beskrivs i motionen ändå alltför få av
morgondagens anställda som får den till sig. En del bygger säkert på okunskap. En
del dessvärre även på att rektorer eller i vissa fall enskilda lärare är rädda för att det
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ska handla om politisk propaganda eller alternativt själva tar politisk ställning mot
den fackliga parten.
Här krävs ett omtag av politiken i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet. Det
krävs krafttag med opinionsbildning och information samt krav på skolorna om vad
som förväntas av dom. Det är faktiskt en fullständig självklarhet att varje elev ges
chans att få information om arbetslivet med dess faror och utmaningar.
Däremot är det inte självklart att det ska stå så tydligt reglerat i skollagen. Lagtexter
får helt enkelt inte bli för detaljstyrda. Nästa gång kanske det är något annat parti
som i våra ögon upplevs som betydligt mindre demokratiska som vill in och peta i
vad som i detalj ska finnas i skollagen. Skollagen och läroplanen är redan i dag
tillräckligt tydlig med vad som förväntas av skolan. Nu är det upp till politiken att
också se till att det efterlevs.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla att-sats ett
Att
avslå att-sats två

22. E 10 Malmfälten - Kiruna AK
”Dödens väg" – namnet säger det mesta och den vägsträcka som förmodligen har
det största behovet av åtgärder är delen mellan Gällivare/Stenbron och Svappavaara.
Det börjar med att avfarten från E10 norrut (vid Stenbron) mot Kiruna inte är belyst
och dyker upp så snabbt att den i själv är en trafikfara. Det är sedan inte ovanligt att
långtradarna sedan spärrar vägen redan i den branta, långa Muorjevaara-backen
vintertid, detta beroende på att det är vanligt med dagliga transporter med utländska
fordon som inte är förberedda på vinterföre. Vintertid ser man långtradare i diket
hela vägen upp emot Riksgränsen.
Mellan Stenbron och Svappavaara är vägen smal och kurvig, vintertid än smalare pga
plogvallarna. Tillbud sker kontinuerligt och med backspeglar som förstörs mot
mötande fordon.
Sjukvårdstransporter har stoppats, livsmedel har inte kommit fram till affärerna,
rättegångar har fått ställas in, industrin har drabbats av förseningar och enskilda samt
yrkeschaufförer riskerar livet när de kör på den smala vägen vintertid.
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En effektiv väg behövs både för vår växande industri och för att få en säkrare
transport för alla. Det behövs minst en 2+1 väg från Töre till Riksgränsen.
Vår statsminister har lovat att prioritera vägen.
Jag föreslår distriktskongressen ge distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för:
22:1
att prioritera och tidigarelägga investeringen av E 10 genom att begära
att arbetet startar redan år 2016 med en plan där hela sträckningen färdigställs inom
pågående mandatperiod,
22:2
att Arbetarekommunen i Kiruna ställer sig bakom motionen och
skickar den vidare till distriktskongressen, samt
22:3
att om arbetarekommunens medlemsmöte ej bifaller motionen skall
motionen skickas vidare till distriktskongressen som en enskild motion.
Kiruna 2015-11-29
Mats Niemi, Kiruna Ak
Styrelsen för Kiruna arbetarekommun föreslår medlemsmötet att anta motionen som
sin egen.
Medlemsmötet beslutar att bifalla motionen till distriktskongressen.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 22
Föredragande: Leif Pettersson
Låt oss först som sist slå fast: E 10:an måste byggas om och rustas upp så den blir
trafiksäker. Vår partiledare lovade i valrörelsen att arbetet med vägen skulle
prioriteras och göras snabbare än vad den nationella planen då medgav. Valresultatet
blev inte vad vi hoppades på utan den parlamentariska situationen är mycket
besvärlig. Det ledde bland annat till att vi inte fick igenom vår budget 2014.
Dessutom har vi en koalitionsregering där inte vägfrågor alltid är de högst
prioriterade. Det har gjort att vi inte kunnat infria vallöftet som tänkt. Vi måste
istället vänta tills dess att den infrastruktur-proposition, med åtföljande åtgärdsplan,
som vår regering nu är i full färd med att ta fram kommer. Då måste E 10 lyftas fram
på ett tydligt sätt.
Det finns redan i dag en framtagen plan för hur E 10:an kan rustas för att bli mer
trafiksäker. Denna plan har gjorts av Trafikverket Regin Nord och i den tas alla de
trafikfällor som finns efter vägen upp. Kostnaden är minst 1,5 miljarder kronor. I
den planen finns dock inte de stora om- och nybyggnader av vägen som diskuterats
med. Då kommer kostnaden att öka betydligt. Med detta sagt så måste man även i
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detta fall prioritera insatser efter väg E 10 tillsammans med andra viktiga
infrastruktursatsningar i vårt län. Det gör det dessutom helt orealistiskt att under
innevarande år få fram en planering för E 10:an.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.

23. Elnätet Tornedalen, Malmfälten Kiruna AK
Ytterligare en vinter där det visar sig att det fasta elnätet är alltför sårbart. Enskilda
och företag drabbas av ständiga elavbrott – förutom ekonomiska förluster finns en
risk för att äldre och rörelsehindrade riskerar livet då elavbrotten oftast sker vid kall
väderlek.
De fasta avgifterna har höjts för att medverka till att investera i elnätet för att
säkerställa Elförsörjningen. Detta verkar inte ha prioriterats i tillräckligt hög grad.
Vi Socialdemokrater bör verka för att de områden som kontinuerligt drabbas och där
konsekvenserna för enskilda och företag är stora prioriteras – även om det råkar vara
glesbygd. Investeringar för att säkra upp elnäten ger också arbeten i glesbygden
(bredda ledningsgator, kabelförläggning).
Jag föreslår distriktskongressen ge distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för:
23:1
att prioritera och tidigarelägga förbättringen av Elnätet i norra
Norrbotten genom att begära att arbetet startar redan år 2016 med en plan där hela
elnätet förstärkts inom pågående mandatperiod,
23:2
att Arbetarekommunen i Kiruna ställer sig bakom motionen och
skickar den vidare till distriktskongressen, samt
23:3
att om arbetarekommunens medlemsmöte ej bifaller motionen skall
motionen skickas vidare till distriktskongressen som en enskild motion.
Kiruna 2015-11-29
Mats Niemi, Kiruna Ak
Styrelsen för Kiruna arbetarekommun föreslår medlemsmötet att anta motionen som
sin egen.
Medlemsmötet beslutar att bifalla motionen till distriktskongressen.
---------------
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 23
Föredragande: Robert Bernhardsson
Motionären pekar på delar av Sveriges elnät som har eftersatt underhåll. Samhällets
krav på elleveranser utan störningar kommer att öka i takt med teknik och
metodutveckling inom exempelvis omsorg och övriga välfärdsrelaterade områden.
En central fråga för glesbygden är även goda förutsättningar för entreprenörskap och
företagande vilket sammantaget tydliggör vikten av investeringar för att säkerställa
elleveranser i glesbygd. Ett omfattande investeringsprogram för åtgärder har
påbörjats och kommer att fortsätta de kommande åren. Bedömningen är att beslutat
investeringsprogram påtagligt kommer att förbättra elnätets funktion och därmed
minimera avbrott i glesbygd.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.

Motionsområde: Hälso- och sjukvård samt social
omsorg
Föredragandegrupp: Maria Stenberg, Anita Gustavsson, Anders Öberg, Beatrice
Öman och Birgitta Larsson

24. Förbättra vården för patienter med
psykisk ohälsa - Kalix AK
En bättre långsiktig vård för de med psykisk ohälsa behövs. Som det ser ut nu så dras
det ner tjänster inom den psykiatriska öppenvården, köerna är långa för de som
behöver få kontakt med psykiatrin för att exempel få en diagnos fastställd eller, bara
få en kontakt med en läkare. Detta påverkar socialförvaltningen som redan har ett
högt tryck på sig, de får ta på sig ett ansvar som de saknar kompetens för.
Landstinget bör ha huvudansvar för behandling av missbrukare och ungdomar med
psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar hos befolkningen, och då främst bland

49(84)

kvinnor och unga tjejer. Vi har fått en ökning av flyktingar till Sverige och många av
dessa människor har traumatiska händelser som de behöver professionell behandling
för.
Om de med psykisk ohälsa ej får rätt medicinsk behandling och vård, eller blir
utredda i tid, ökar risken för missbruk, kriminalitet och även suicid.
Jag yrkar:
24:1
att landstinget ska ha huvudansvaret för de med psykisk ohälsa, en
samverkan med kommunerna är bra och nödvändig men kommunen saknar den
psykiatriska kompetensen som finns hos landstinget,
24:2
att det ska finnas en sköterska med psykiatrisk kompetens på
hälsocentralerna för att kunna bemöta det ökade trycket från de med psykisk ohälsa,
24:3
att satsningar görs på arbetsplatser och skolor för att minska den
psykiska ohälsan och därmed vilket får till följd att även sjukfrånvaron minskar,
24:4
att äldre inom vård och omsorgsboende med psykiatriska diagnoser ska
få tillgång till och kontakt med psykiatrin,
24:5
att väntetiden för utredningar måste bli kortare, så att medicin eller
annan behandling kan sättas in tidigare, och bristen på läkare och sköterskor med
kompetens inom psykiatrin måste stärkas, samt
24:6
att våra nyanlända bör få snabbare kontakt med psykiatrin för
behandling av krigs trauman.
Motionsställare Anette Wernersson, Kalix framtid
6/12- 2015
Kalix Arbetarekommun föreslår medlemsmötet
* att bifalla motionen i sin helhet
* motionen skickas till Norrbottens distriktskongress 2016
Motionen antagen på Kalix Arbetarekommuns medlemsmöte 151214
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 24
Föredragande: Maria Stenberg
Det är en aktuell och angelägen fråga hur vi kan möta behovet hos ett ökat antal
personer med psykisk ohälsa som behöver vård, omsorg och möjlighet till
meningsfulla aktiviteter. Det är ett område som berör såväl den kommunala
omsorgen och verksamheten som sjukvården med många berörda aktörer och olika
insatser.
Sedan 1995 har både kommuner och landsting ansvar för vård och omsorg för
personer med psykisk ohälsa. Då genomfördes den så kallade Psyk-/Ädelreformen
och lagstiftningen reglerar ansvaret. Behandlingen ska planeras och genomföras i
samverkan med berörda aktörer utifrån den enskildes behov.
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I Sverige har många satsningar genomförts, ofta tillsammans med kommuner, för att
fortsätta förbättra för den enskilde att kunna leva ett så bra liv i samhället som
möjligt. En av dessa satsningar är den så kallade PRIO-satsningen som pågår 20122018. Under 2016 ska en gemensam behovsanalys genomföras av kommuner och
landsting. Syftet är att identifiera vilka områden inom psykisk ohälsa som behöver
fortsätta att förbättras. En handlingsplan ska tas fram med behovsanalysen som
grund och insatser ska genomföras under 2017-2018 för att nå de mål som upprättas
i planen.
Vilken kompetens finns på länets hälsocentraler? I dag finns psykologer inom
barnhälsovård (barn 0-6 år), men för äldre barn, ungdomar och vuxna finns inte
psykologer på hälsocentralerna. Däremot finns det terapeuter för kognitiv
beteendeterapi på alla hälsocentraler i länet. Då vi ser liknande utmaningar i stort sett
hela Sverige har landstinget identifierat några goda exempel som finns inom
primärvården i andra landsting. Till exempel har man anställt psykologer för att
bredda kompetensen att ställa diagnos och behandla psykisk ohälsa. Triagering är en
metod som provas inom primärvården på några ställen i landet. Metoden används för
att lättare prioritera bland patienter och kunna erbjuda rätt vård. Norrbotten följer
utvecklingen och arbetar med frågan.
Vad gör vi i Norrbotten? Det finns två aktuella exempel där man provar nya metoder
för att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar, i samarbete med andra aktörer. SAM
(Samverkan Motivera och Agera) är ett treårigt projekt som genomförs i Haparanda
och Boden, som ska stärka barn och unga så att man förebygger psykisk ohälsa.
Projektet visar vikten av samverkan men även att barnet/ungdomen själv involveras i
arbetet. I Piteå testar man en metod, YAM, (Youth Awareness Mental Health) som
har goda resultat när det gäller att förebygga självmord och självskadebeteende.
Resultaten kommer att spridas efter piloterna har genomförts. Inom PRIO (Plan för
riktade insatser inom området psykisk ohälsa) och ytterligare en nationell satsning
poängterar man vikten av tidig kontakt med arbetsgivare för att minska
sjukskrivningar vid psykisk ohälsa. Arbetsgivare och Försäkringskassan är viktiga
aktörer att samarbete med.
Äldres behov av psykiatrisk behandling tillgodoses i dag dels via primärvården och
hälsocentralerna, men många har även kontakt med vuxenpsykiatrin. Sjukdomens
svårighetsgrad och allvarlighetsgrad avgör vårdnivå och patienten kan röra sig mellan
vårdnivåerna. Samverkan ska ske och gäller enligt samma praxis som övriga patienter
oberoende av ålder. Vid ronderna gör sjukvården tillsammans med personal vid vårdoch omsorgsboendena en medicinsk bedömning av vilka insatser som behöver sättas
in utifrån vårdtagarens behov.
Det kan vara svårt att som anhörig se på om en patient med psykisk sjukdom eller
ohälsa inte får komma till vården, men inom vuxenpsykiatrin i länet pågår ett
omfattande arbete med målet att öka tillgängligheten, minska köerna och att
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tydliggöra vårdprocessen. Nya behandlingsmodeller provas och ett teambaserat
arbetssätt införs alltmer. Dessa åtgärder förväntas ge en snabbare väg till
utredning/bedömning och behandling. Primärvården behandlar även patienter med
psykisk ohälsa och är första linjens psykiatri. Här finns vårdgarantin som innebär att
personen ska få en tid till hälsocentralen senast sju dagar efter kontakt.
Hela Sverige och även i Norrbotten är det brist på psykiatriker. Lokalt i länet arbetar
man med att ta fram en handlingsplan som bland annat omfattar hur vi kan förbättra
utbildningsmiljön för läkare under utbildning och åtgärder för att behålla de läkare vi
har. För flyktingar och asylsökande som har behov av vård är grundregeln att
patienter med behov av specialiserad psykiatri ska erbjudas denna oavsett ursprung,
vi arbetar efter principen vård som inte kan anstå. Barn och ungdomar har rätt till
samma insatser som övriga barn i Sverige.
En bedömning som gjorts är att cirka 30 % av flyktingarna har lätta till medelsvåra
besvär och kan få sina behov tillgodosedda via primärvården och cirka 30 % behöver
specialiserad psykiatrisk behandling för sina psykiatriska besvär. Vuxenpsykiatrin
förväntar sig att behovet av traumabehandling inte kommer direkt, utan först när
man vistats en längre tid i Sverige. En utmaning för hela Sverige är att kunna erbjuda
detta. Försök kommer att påbörjas med internetbaserad utbildning i traumaterapi, då
vi inom hälso- och sjukvården måste utbilda fler för att kunna erbjuda denna
specifika behandling och fylla behoven.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.

25. Oskuldskontroller utförs av läkare i
Sverige! - Luleå AK
Kvinnors liv och kvinnors kroppar har utsatts för makt och kontroll av patriarkatet i
flera århundraden och så sker fortfarande runt om i världen. Kvinnor utsätts också
för våld i olika former bl. a genom den hederskultur som finns och tillämpas även i
Sverige. En allvarlig form av kontroll är de gynekologiska oskuldsundersökningar
som kvinnor och unga flickor med utländsk bakgrund tvingas till av släktingar inför
ett förestående bröllop. Sådana undersökningar görs av läkare på våra svenska
hälsocentraler, finansierade med skattemedel.
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Detta är ett brott mot kvinnan eller den unga flickan och måste ses som en våldtäkt
och ett övergrepp i strid med mänskliga rättigheter, kvinno- och barnkonventionen.
För kvinnan innebär det ett trauma att mot sin vilja utsättas för en sådan kränkning.
Läkarna som utför dessa undersökningar bryter därmed mot läkarkårens etiska regler.
Myten om mödomshinnans existens har levt kvar. Att läkare i ett modernt och
upplyst land håller myten levande genom att utfärda oskuldsintyg är obegripligt och
anmärkningsvärt.
Svenska landsting sviker våra kvinnor med utländsk bakgrund och måste nu ta sitt
ansvar och förbjuda dessa övergrepp som strider mot internationella konventioner
och kvinnors mänskliga rättigheter. Legitimerade läkare och gynekologer som arbetar
i Sverige måste ha ett regelverk som entydigt ställer sig på de unga flickornas sida.
Vi yrkar därför:
25:1
att partidistriktet och S-riksdagsgruppen arbetar för att
oskuldsundersökningar förbjuds i svensk lag eftersom dessa bryter mot
internationella konventioner om kvinnors mänskliga rättigheter och inte heller
överensstämmer med modern vetenskap inom hälso- och sjukvård,
25:2
att partidistriktet och S-riksdagsgruppen arbetar för att införa
sanktioner mot legitimerade läkare och gynekologer om dessa utför tvångsmässiga
oskuldsundersökningar,
25:3
att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder
den vidare till distriktskongressen, samt
25:4
att om motionen inte bifalls i Luleå arbetarekommun sända den vidare
som enskild motion till distriktskongressen.
Luleå 2015-10-12
Marianne Viita, Margaretha Engström, Gunhild Larsson, Maigreth Wikslund, och
Lisa Isaksson
Motionen stöds av Bergviken Frida S-kvinnoklubb, Luleå S-kvinnoklubb samt
Rutvik-Björsbyn S-förening.
Luleå arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta
Att bifalla motionen i sin helhet.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
---------------
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 25
Föredragande: Birgitta Larsson
Under hösten 2015 uppmärksammade media förekomsten av oskuldskontroller.
Socialstyrelsen har efter att de uppmärksammats på frågan gjort förtydligandet att så
kallade oskuldskontroller och oskuldsintyg inte är tillåtna enligt svensk lagstiftning.
Det är förbjudet enligt svensk grundlag och i regeringsformen finns ett uttryckt
skydd mot påtvingade fysiska ingrepp, såsom läkarundersökningar.
All hälso- och sjukvård ska dessutom bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet
enligt patientsäkerhetslagen, och eftersom det inte är möjligt att medicinskt utreda
om någon är oskuld är det inte förenligt med den bestämmelsen att genomföra
sådana undersökningar och utfärda intyg.
All hälso- och sjukvårdspersonal är, enligt patientsäkerhetslagen, även personligt
ansvarig för att vården bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet. Den som inte lever upp till detta riskerar att få sin yrkeslegitimation
återkallad.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.

26. Boende för äldre - Haparanda AK
Äldres livskvalitet är starkt kopplad till boendet och boendemiljön.
Det handlar om tillgänglighetsanpassade hus och lägenheter, men också om närheten
till livsmedelsbutiker, vårdcentraler, apotek, grönområden och kollektivtrafik.
Att bo på ett sätt som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, ett rikt
socialt liv och meningsfulla aktiviteter är grundläggande för ett bra liv. Men i
dagsläget finns det för få alternativ för äldre att flytta till när det vanliga boendet blir
för stort, otillgängligt eller brister på annat sätt. Därför är boendet en av de viktigaste
frågorna i framtiden.
Kommunernas ökande satsning på hemsjukvård anser jag ej vara hållbar framöver,
många äldre känner sig tvungna att bo kvar hemma i sitt egnahem, fast dom skulle
vilja flytta till ett tryggare boende och sälja sitt hus. Frågan är om det i längden är
billigare för kommunerna att inte bygga nya äldreboende? Den tekniska utvecklingen
går nu snabbt med kameror, robotar, m.m. inom äldrevården också, jag menar att vi
måste väl ändå värna om den sociala kontakten med våra äldre. Ekonomin får ej vara
den viktigaste faktorn då det gäller våra gamla!
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Jag föreslår kongressen besluta:
26:1
att Socialdemokratiska partiet arbetar för att 350 000 nya bostäder
byggs för äldre fram till år 2030! Varav 35 000 nya lägenheter inom vård och
omsorgsboenden!
Motionär:

Åke Bolmgren

Haparanda Socialdemokratiska Arbetarekommuns VU har behandlat ovanstående
motion och beslutat att anta den som i sin egen och skicka den vidare till
Norrbottens Socialdemokratiska Distriktskongress 2016 för ställningstagande.
Haparanda den 22 december 2015
Kurt Rosendahl
Ordförande
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 26
Föredraganden: Béatrice Öman
Motionären tar upp ett av de viktigaste ämnena för tillväxt i alla kommunerna i
Sverige: bostadsbyggandet och bristen därav under den tidigare borgerliga regeringen.
Därför utgör stöd till olika former av bostadsbyggande en avgörande del i
regeringens budget. I vårpropositionen 2015 "Ett Sverige som håller ihop" uttryckte
Regeringen målsättningen att öka byggandet till 250 000 bostäder 2015-2020, med 3
miljarder kronor årligen avsatta bl. a. till byggande av äldrebostäder. Det antal
bostäder som anses behövas överlag har höjts sedan dess, så att Regeringen
miljardsatsar på fler bostäder och investerar 5,5 miljarder kronor på fler bostäder,
snabbare byggande och bättre boende i den budget som beslutades i december.
Tyvärr föreslår motionären dock ett beslut om byggandet av ett exakt antal bostäder
av olika typer som riktas till äldre. För oss socialdemokraterna är bostadbyggande
centralet för att alla ska ha möjlighet till en bostad. Allt från den första egna bostaden
till en anpassas bostad när du är äldre eller har en funktionsnedsättning.
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen

27. Sjukvården i Kiruna kommun - Kiruna
AK
I Kiruna finns en osäkerhet angående sjukvården men den upplevda nedmonteringen
samt kvalitetsförsämringen pga långa resor även för enklare resor och
undersökningar.
Befintligt sjukhus i Kiruna ligger inom deformationszonen för den huvudnivå som
LKAB har byggt i Kiruna – under förutsättning att företaget fortsätter med sin
produktion för att nyttja den utförda investeringen fullt ut så är det bara en tidsfråga
innan lokalerna måste utrymmas.
För att åter få förtroende för landstinget – läs socialdemokraternas politik – i Kiruna
så måste en utredning startas upp med en ordentlig behovsanalys, där lokala
intresseorganisationer får möjlighet att deltaga. I valet 2014 röstade 47,4 % av
Kirunaborna på SAP i riksdagsvalet men bara 13,2 % av dem röstade på SAP i
landstingsvalet. Vi måste få tillbaka förtroendet i god tid inför nästa val.
Kiruna sjukvård lyckas bra med de små resurser som finns – detta borde kunna vara
ett bra inspel till en utredning, likaså det faktum att vi har långa avstånd med mindre
bra kommunikation samt det faktum att vår industri inte är helt ofarlig med
gruvorna, sprängmedelstillverkning, rymdindustrin och tillhörande verkstadsindustri.
Jag föreslår distriktskongressen ge distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för:
27:1
att utredningen av sjukvården i Kiruna startar upp med direktivet att
det skall täcka det behov som finns och att lokala organisationer skall få möjlighet att
deltaga i utredningen,
27:2
att Arbetarekommunen i Kiruna ställer sig bakom motionen och
skickar den vidare till distriktskongressen, samt
27:3
att om arbetarekommunens medlemsmöte ej bifaller motionen skall
motionen skickas vidare till distriktskongressen som en enskild motion.
Kiruna 2015-11-29
Mats Niemi, Kiruna Ak
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Styrelsen för Kiruna arbetarekommun föreslår medlemsmötet att anta motionen som
sin egen.
Medlemsmötet beslutar att bifalla motionen till distriktskongressen.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 27
Föredragande: Anders Öberg
Det har under lång tid varit många frågor och funderingar om sjukhuset och
sjukvården i Kiruna.
Sjukvården i Sverige och Norrbotten står ständigt under förändring, vilket är
naturligt då det kommer nya nationella riktlinjer, nya metoder och nya råd från
Socialstyrelsen som påverkar sjukvårdens ansvariga - landstingen. I Kiruna finns för
närvarande dryga 300 helårsarbetande sjukvårdspersonal som bemannar ett sjukhus
som har akutomhändertagande årets alla dagar, vårdplatser och mottagningar på ett
flertal medicinska områden.
Distriktsstyrelsen anser att det är av stor vikt och nödvändigt att följa utvecklingen
inom hälso- och sjukvården i Kiruna och övriga Norrbotten. För socialdemokratin är
det viktigt att människors upplevelser men även behandlingarna av svårt sjuka är god
i hela landet. En jämlik sjukvård är ett viktigt ställningstagande för socialdemokratin.
Partidistriktet arrangerade under hösten 2015 en framtidsdag som handlade om just
framtidens sjukvård, där primärvårdens utmaningar var i fokus. Det perspektivet på
sjukvården är väsentligt eftersom 80 % av all sjukvård utförs av primärvården via sina
Hälsocentraler.
De stora och allvarliga sjukdomarna som drabbar oss människor, där sjukvårdens
insatser behöver förbättras, handlar om sjukdomar i hjärta och kärl, cancer i olika
former, demens, diabetes och stroke. Kroniska sjukdomar är vår tids stora
utmaningar för sjukvården och för folkhälsan.
LKAB har meddelat Norrbottens läns landsting att sjukhuset i Kiruna inte är föremål
för inlösning. Det innebär att ett bygge av ett nytt sjukhus i Kiruna inte är aktuellt.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen.
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28. Bättre hälsa för gravida- Enskild
Graviditet innebär en stor påfrestning på kroppen såväl under själva graviditeten som
vid förlossning samt de närmast följande månaderna efter nedkomsten. Träning
bidrar till att syreupptagningsförmågan ökar, vilket är en fördel vid förlossningen
samt kan lindra värk och öka det allmänna välbefinnandet. Att många gravida
kvinnor dessutom upplever värk i ländrygg och problem med fog lossningar kan till
viss del avhjälpas med träning, där främst simning och vattengympa framhålls som
goda exempel. Studier visar på att "Måttlig evidens finns för att kvinnan får
förbättrad kroppsuppfattning, självbild, tillfredställelse, minskad nedstämdhet och ett
ökat hälsofrämjande beteende, vid konditionsträning och
styrketräning. Konklusion: Gravida kvinnor kan rekommenderas regelbunden
konditionsträning 30-60 min, 2-5 ggr/vecka med hjärtfrekvens på 55-75% av max
puls." ("Träning för kvinnor under normal graviditet - en litteraturstudie" av Maria
Forslund och Ann-Louise Lindgren). Att hålla igång med träning ar därmed av vikt
för att förbereda kroppen för denna fysiska och mentala utmaning.
I Norrbotten föddes år 2011 2428 barn och samtliga av dessa barn har sannolikt inte
fötts till världen av föräldrar som har råd med dyra träningskort. Dessutom kostar
många av dem
träningsformer som riktar sig specifikt till gravida än mer än "vanlig" träning. Träning
under graviditet och följaktligen även dess hälsoeffekter blir således till en klassfråga.
Med utgångspunkt i ovanstående yrkar jag:
28:1
att Socialdemokraterna i Norrbotten arbetar för att subventioner införs
i Norrbottens Läns Landsting på träning för gravida, exempelvis gratis bad på
kommunernas badhus, vid uppvisande av Fysiskaktivitet på recept (FAR).
Victoria Larsson
S - Kvinnor Boden
S - Kvinnor Boden har på sitt medlemsmöte antagit motionen och skickar den för
vidare behandling till Bodens arbetarekommun.
Boden den 12 november 2015 Anna-Karin Nylund, Ordförande
Styrelsens förslag till representantskapet:
Att representantskapet för motionen vidare till distriktskongressen som enskild.
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Representantskapet beslut 2015-11-30:
Representantskapet beslutar föra motionen vidare till distriktskongressen som
enskild.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 28
Föredragande: Anita Gustavsson
Motionären tar upp en viktig fråga, träning är viktigt vid graviditet, Far skrivs ut till
gravida kvinnor där det finns ett behov.
FaR står för fysisk aktivitet på recept och innebär att man får ett recept på någon
rörelseaktivitet som är anpassad till de behov, förutsättningar och önskemål man
själv har. Man kan få ett sådant recept på sin Hälsocentral. Föreskrivaren av FaR är
medicinskt ansvarig och den skriftliga ordinationen samt muntligt råd dokumenteras i
patientens journal.
Aktiviteter man får på recept finns oftast utanför sjukvården och kostnaderna ingår
inte i högkostnadsskyddet för sjukvård. Vissa arbetsgivare bekostar en del av
träningen
Generellet ger barnmorskan följande motionsråd råd till gravida. Fysisk aktivitet, i
nivå med en rask promenad, 30 min eller mer, under veckans alla dagar, kan ses som
en allmän riktlinje. Lämpliga motionsformer är promenader, lättare jogging, dans,
cykling, simning, vattengymnastik, längdskidåkning, lätt-medelgymnastik.
Den som vill läsa mer finns det mer information om FaR på webbsidan
www.1177.se, vårdguiden.
Att vara gravid är ingen sjukdom och det är ett gemensamt ansvar för den gravida
och hens partner att under graviditeten förebereda sig för och sedan efter förlossning
för att vara fysiskt som mentalt rustad för att det finns ytterligare en individ att ägna
sin omtanke och kärlek till. Sjukvården ska stötta och vägleda men det är inte
sjukvårdens uppgift att ekonomiskt ge bidrag till friskvårdsinsatser utan remitera
patienten där det finns behov av medicinska insatser för att inte mamma och
barn/foster ska utsättas för livshotande fara.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen
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29: Statligt stöd för tekniska hjälpmedel
inom diabetes - Övertorneå AK
December 2013 beslutade dåvarande regering att inte stå för kostnaden för bland
annat insulinpumpar och CGM-mätare med sensorer. Denna kostnad överfördes
från staten till landstingen. Detta har medfört att kostnaderna för dessa hjälpmedel
skiljer sig starkt beroende på vilket landsting du tillhör.
Det finns olika hjälpmedel för diabetes-patienter.
En insulinpump som kostar 40.000 kr och har en levnadstid på 4 år
CGM-mätare (kontinuerlig glukosmätare), denna kostar 800 kr/sensor som i sin tur
måste bytas varje vecka.
Landstingens upphandling styr vilken pump och vilken kvalitet patienten får.
Målet med denna motion är att staten återtar kostnaden för dessa hjälpmedel för att
åstadkomma en jämlik och rättvis vård för dessa diabetespatienter.
Vi föreslår att:
Vi, Socialdemokrater, föreslår:
29:1
att partiet ska verka för en rättvis och jämlik vård för diabetes
patienter, samt
29:2
att kostnaden för dessa hjälpmedel återförs till staten.
Övertorneå Socialdemokratiska Arbetareparti har på medlemsmötet den 13
december 2015 antagit motionen som sin egen.
Övertorneå den 6 december 2015
Socialdemokraterna i Övertorneå genom
Bente Moen Åkerholm
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 29
Föredragande: Maria Stenberg
Distriktsstyrelsen delar motionärens skrivning om att det är en viktig
socialdemokratisk ståndpunkt när det handlar om en jämlik vård, oavsett sjukdom.
Sjukvårdens prioriteringar måste alltid utgå från ställningstagandet att det är
allvarligheten i sjukdomen som ska avgöra vårdnivå och inte människors plånbok,
det vill säga betalningsförmåga.
När vi värnar den prioriteringen blir sjukvården jämlik.
När det gäller den medicintekniska utvecklingen inom sjukvården så går den fort.
Nya mediciner och behandlingsmetoder är viktiga landvinningar för en rättvis och
jämlik hälso- och sjukvård i Norrbotten och Sverige. Dagens och morgondagens
patienter är medvetna och kan i mycket större utsträckning delta i sin egen
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behandling. Vi ser precis som motionären att det är viktigt att staten kompenserar
landstingen för kostnaderna för hjälpmedel.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
bifalla motionen.

Motionsområde: Konsumentfrågor, skatt, pension
och övrigt
Föredragandegrupp: Fredrik Lundh Sammeli, Niklas Nordström, Mats
Abrahamsson, Emilia Töyrä och Nadja Brunfeldt

30. Reformera reseavdraget- Luleå AK
Socialdemokraterna är ett parti som tar ansvar för många stora och svåra frågor. Vi
tar oss nu an både att minska de farliga utsläppen för vår miljö, den höga
arbetslösheten och det faktum att stora delar av landsbygden i Sverige lider svårt.
Regeringen har i budgeten för 2015-2016 genomfört en ytterligare skattehöjning på
drivmedel i ett försök att minska de skadliga utsläppen. Vi socialdemokrater har
såklart som mål att minska de onödiga utsläppen från bilkörandet i områden där
befintlig kollektivtrafik är tillfredsställande för att ge fullgod service utan att skada
landsbygdens möjlighet till fortlevnad.
Reseavdraget i sin nuvarande form är både overksamt för den som måste pendla
längre sträckor och saknar möjlighet till kollektivtrafik och kompenserar inte alls för
det högre skattetrycket på drivmedel, men framförallt så är avdragsnivån progressiv
åt fel håll! Den som tjänar mer kan också dra av större procentsatser än den som
tjänar mindre, tvärtemot traditionell socialdemokratisk politik.
Den som tjänar under 430 200 kronor under 2015 har rätt att göra ett 30 % avdrag
på summan överstigande schablonavdraget (10 000:-). Den som tjänar mellan 430
300 och 616 100 kronor kan däremot göra avdrag på 50 % av beloppet och den som
tjänar över 616 200 kronor ligger procentsatsen på 55 %.
Frågan man kan ställa sig är om den som har en årsinkomst på över 600 000 är
behov av att kunna göra det högsta avdraget. Samtidigt som den som tjänar låt säga
22 000 i månaden och kör bil för 40 000 kronor enligt ersättning på 18,50
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kronor/mil, en ganska normal pendlingsnivå i norra Sveriges landsbygd, endast kan
få avdraget 9000 kronor per år.
För att kunna kompensera skattehöjningar på drivmedel, måste en ny form av
reseavdraget tas fram, som är mer lönsam för de som faktiskt behöver det allra mest,
boende som saknar tillgång till tillfredsställande kollektivtrafik, och framförallt med
låg inkomst. Avdraget skall såklart också gynna den som pendlar kollektivt med
tunnelbana, tåg eller buss. Men framförallt ge en tillräcklig kompensation för höjda
drivmedelspriser för de som behöver bilen för att klara vardagen. Så kan vi med hjälp
av drivmedelskatt hålla nere den onödiga bilanvändningen i storstäderna och i
områden där goda möjligheter till kollektivtrafik finns, utan att omöjliggöra att bo på
landsbygden.
Jag yrkar därför:
30:1
att Socialdemokraterna verkar för att ett förändrat reseavdrag utreds
för en rättvisare fördelning utifrån ens ekonomi och hur ens möjligheter att nyttja
kollektivtrafik ser ut,
30:2
att Luleå Arbetarekommun bifaller motionen och skickar den vidare till
SAP Norrbottens distriktsårskonferens, samt
30:3
att Socialdemokraterna i Norrbotten bifaller motionen och skickar den
vidare till partikongressen 2017.
Joakim Andersson
Luleå arbetarekommunstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att bifalla motionen i sin helhet.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

31. Förändring av reseavdraget Kalix AK
Dagens reseavdrag är utformat för att man ska kunna bo på landsbygden och mindre
orter där jobben är få och arbetsresorna är långa och behoven störst, åtminstone var
väl tanken sådan.
Tyvärr är att det så att flertalet av reseavdragen görs till stor del felaktigt i och kring
storstäderna.
Enligt Skatteverkets uppgifter är upp emot hälften av reseavdragen felaktiga.
Dagens regler med restidsvinster, uppvisande av bensinkostnader m.m. är krångliga
och följs sällan, vilket gör att för få kontroller genomförs.
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Nu subventioneras felaktigt bilåkare i storstäder, där kollektivtrafik redan finns
utbyggd, istället för dom som verkligen behöver det.
Det är därför viktigt att utreda och ta fram ett system som fungerar med enklare
kontrollsystem så dom som verkligen har rätt till reseavdrag får ett avdrag som gör
det möjligt att ta jobb även om det inte finns kollektivtrafik.
Dessutom måste den göras lika för alla, inte som i dag där man få en större summa i
kronor tillbaka på skatten om man tjänar över brytpunkten än om man tjänar under
brytpunkten.
Karensbeloppet borde gå att dela så om man jobbar 3 månader med pendling så blir
karensen endast 3/12 delar av helåret, idag missgynnas den som jobbar del av året.
Detta borde gå att genomföras utan att budgeten för reseavdragen totalt ökar.

Vi yrkar:
31:1
att man tillsätter en utredning med målsättningen att reseavdraget ska
bli högre och rättvisare för dem som inte har möjlighet att åka kollektivtrafik till
jobbet, utan att det kostar mer pengar för staten,
31:2
att avdraget görs från summan av skatten som skall betalas in med 15
kr/mil minus karens så att avdraget är lika mycket värt oberoende av inkomst. Inte
som idag med en minskning av beskattningsbar inkomst,
31:3
att göra det möjligt att dela karensbeloppet om man pendlar del av året,
samt
31:4
att man gör om systemet så att det blir möjligt att kontrollera och
därigenom se till att endast dem som uppfyller kraven för reseavdrag - kan göra
avdraget.

Joakim Paavola Kalix
Niclas Strömbäck Töre

Kalix Arbetarekommun föreslår medlemsmötet:
* Att anta motionen i sin helhet
* Att motionen sändes till Norrbottens distriktskongress 2016
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Motionen antagen, enligt ovan förslag, på
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motionerna 30 och 31
Föredragande: Mats Abrahamsson
Motionerna tar upp ett ämne som alltid är aktuellt hos oss i Norrbotten.
Reseavdraget var aktuellt även på DÅK 2015.
Båda motionerna pekar på ett område som berör många norrbottningar och är en
viktig del i familjernas ekonomiska situation. Reseavdraget är viktigt för att kunna
göra det möjligt att ta jobb på annan ort, ett rättvist utformat reseavdrag underlättar
pendlingen.
Båda motionerna talar om ett rättvisare system för reseavdraget. En utredning av
reseavdraget bör kunna tillgodose det som motionerna syftar till.
Att-satserna 2 och 3 i motion 35 får anses för detaljerade, det är att föregripa en
utredning.
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
Att
Att
Att

bifalla motion 30.
bifalla att-sats 1 motion 31,
avslå att-satserna 2 och 3 samt
anse att-sats 4 besvarad (genom bifall till att-sats 1).

32. Konsumentskydd vid telefonförsäljning
- Luleå AK
I juni 2015 så presenterades en utredning om konsumentskydd vi telefonförsäljning
samt ett förslag om krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Sådana avtal bidrar
inte till ett ökat konsumentskydd. Det riskerar att minska lönsamhet och ge färre
jobb i företag vilka är beroende av att göra affärer via telefon. (referens Handelns
utredningsinstitut).
Intentionerna med avtal är gott men det kommer inte att stoppa de telefonskojare
som struntar i lagar och regler. Under föregående år var det endast tio bolag som
stod för närmare hälften, 48 procent av de anmälningar som gjordes till
Konsumentverket.
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Många av de konsumenter som Nix-at sig är irriterade över att de ändå blir
kontaktade av försäljare via telefon. Detta kan ske genom att de inte kommit in på
Nix-listorna (det tar ca 3 månader efter anmälan), genom att konsumenter deltar i
tävlingar på Facebook eller på annan Internet-kanal. Anmälan till tävlingar kan
medföra att konsumenten medger rätt till kontakt via telefon. Betalkort och
bonuskort kan också medge telefonkontakter. Enskilda näringsidkare utan aktiv
näringsverksamhet är jämställda med konsumenter. Oseriösa aktörer kan därvid
medvetet agera bedrägligt mot en sådan grupp vilka kan vara äldre människor vilka
äger skogsfastigheter. Dessa kontakter sker i deras egenskap av konsumenter men
genom slutande av avtal med företaget och genom att sådana företag saknar
ångerrätt. Företag skall nu kontrollera sina ringregister hos Nix-registret varannan
månad. Tidigare gällde det varje kvartal. De nya reglerna trädde i kraft i februari
2015. Konsumenter som blivit utsatta för överträdelser bör anmäla dessa till DMnämnden, Nix-telefon och Konsumentverket.
Se också lagar och regler och vad marknadsföringslagen 21 § föreskriver. Denna lag
föreskriver att en näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person inte får
använda sig av metoder för individuell kommunikation på distans som den fysiska
personen tydligt motsatt sig. Enligt pkt. 26 på den s.k. svarta-listan (en lista över
tjänster som direkt är förbjudna inom hela EU) är det inte tillåtet att ta upprepade
och oönskade kontakter via telefon om konsumenten är anmäld till Nix-registret.
Många konsumenter blir idag uppringda av icke seriösa företag som skickar avtal alt
bekräftelser och påstår att konsumenten jakat deras försäljning. Sådana avtal alt
bekräftelser är svåra för konsumenter att komma ur och gäller under många år.
Jag yrkar:
32:1
att det införs i lag att tävlingar, bonuskort och betalkort inte får
upphäva Nix-anmälning och att företag bör förbjudas att vid användande av sådana
kort och tävlingar gå förbi Nix-registret,
32:2
att konsumenter som utsätts för försäljning av företag som gör en
kriminell överträdelse genom falska köp måste skyddas av lagstiftning,
32:3
att statliga telefonbolag som tecknat avtal med en underleverantör
måste skriva in i avtalet att dessa underleverantörer inte får teckna avtal med andra
underleverantörer,
32:4
att arbetarekommunen bifaller ovanstående att-satser och för motionen
vidare till Distriktskongressen 2016. Om motionen avslås eller besvaras yrkar jag att
den skickas vidare som enskild motion, samt
32:5
att Distriktskongressen 2016 bifaller motionen och sänder den för
åtgärd till riksdagen.
Eva Hedesand Lundqvist
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Inskickad 2015-10-29
Luleå arbetarekommunsstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att bifalla motionen i sin helhet.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
---------------

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 32
Föredragande: Emilia Töyrä
Motionen pekar ut ett område och problem som i bästa fall irriterar konsumenten
och som i sämsta fall kan leda till osäkerhet och tecknande av avtal för att hen inte
känner till sina rättigheter eller lagstiftningen. Motionären lyfter fram utredningen
som överlämnades till regeringen i juni 2015, "Ett stärkt konsumentskydd vid
telefonförsäljning". Utredningen har haft i uppdrag att överväga om
konsumentskyddet i samband med telefonförsäljning behöver stärkas och att vid
behov föreslå åtgärder. I uppdraget har även ingått att bedöma om småföretagare
behöver ett särskilt skydd. Utredningen föreslår bland annat att ett skriftlighetskrav
införs vid telefonförsäljning till konsumenter. Förslaget syftar till att stärka
konsumenters ställning på marknaden genom att skapa en ökad trygghet för
konsumenter när avtal ska ingås per telefon och ökad klarhet när det gäller avtalens
innehåll.
Enligt motionären bidrar detta inte till ökat konsumentskydd, som utredningen
påstår, utan bidrar istället till att minska lönsamheten och ge färre jobb i företag som
är beroende av att göra affärer via telefon.
I utredningen föreslås att man ska kunna skicka skriftligt avtal/bekräftelse via sms
och e-post, vilket inte borde vara en omöjlighet för seriösa företag att hantera. Enligt
branschen själv är teleförsäljning det försäljningssätt som har den högsta
träffsäkerheten, så telefonen som försäljningsmetod är nog här för att stanna ett tag
till. Ibland kan kritiken från branschen låta som att teleförsäljning ska förbjudas,
vilket nog få vill. Förslagen i utredningen pekar i själva verket på hur vi kan ska skapa
lite mer ordning och trygghet för alla inblandade. Något som även seriösa företag
borde välkomna.
En sund bransch där det råder ordning och reda och där konsumenten är trygg borde
även vara en bra bransch för jobben.
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I motionens första att-sats tar motionen upp lagstiftning angående Nix-registret. Nixregistret är något branschen förfogar över och således också får reglera.
I andra att-satsen föreslås av motionären att konsumenter som utsätts för försäljning
av företag som gör en kriminell handling genom falska köp borde skyddas av
lagstiftning. Här utgår Distriktsstyrelsen i sitt svar från att det motionären avser är
s.k. bluffakturor och där pågår för närvarande ett arbete inom regeringskansliet för
att komma till rätta med problemet.
Den tredje att-satsen anger att motionären vill att statliga telefonbolag ska ha regler
för hur underleverantörer inte ska teckna avtal med andra underleverantörer. Vi har i
dag inga statliga telefonbolag i Sverige och det gör det svårt att ha regler för dem.
---------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå första att-satsen,
Att
anse andra att-satsen besvarad
Att
avslå tredje att-satsen.

33. Öka konsumentmakten på avreglerade
marknader - Luleå AK
Allt flera kunder/konsumenter kommer i kläm på de avreglerade marknaderna.
Dessutom kan vi se att kvalitéten blir lidande i avsaknad av resursstarka
kundorganisationer vilka skulle kunna skydda kunderna. Staten måste kunna ta sitt
ansvar för att ge kunderna en kunddriven oberoende granskning av de avreglerade
marknaderna. Inom de flesta avreglerade marknaderna är tillsynen mycket svag.
Exempel på detta är flyg- och järnvägsmarknader såväl som apoteksmarknaden m.fl.
Kundorganisationer såväl som Riksrevisionen har uppmärksammat att många
tillsynsmyndigheter är tandlösa. Regeringarna har sällan följt upp
tillsynsmyndigheternas verksamhet.
Det behövs en expertkännedom för kunderna inom resp. områden för att kunna
granska och förbättra marknaden ur ett kundperspektiv. Generell kunskap om
konsumentskydd är inte tillräcklig kunskap utan det behövs specialistkompetens
inom varje område. Detta för att kunna föra en trovärdig debatt med
branschorganisationer som företräder producentleden. Konsumentverket skulle

67(84)

kunna vara en organisation till tillvaratar kundernas intressen men då behövs mer
expertkännedom inom de avreglerade marknaderna. Producentledet har mycket
pengar för opinionsbildning och forskning samt dessutom kunskapen i sin
verksamhet. Producentledet har också genom sitt kapital och vinster byggt upp
lobbyorganisationer och branschforskningsinstitut. Dessa institut och
lobbyorganisationer har möjlighet att anlita de bästa forskarna och konsulterna som
inte de statliga myndigheterna rår på. Specialister, konsulter och forskare vågar oftast
inte vara kritiska mot den bransch där de själva arbetar. Karriärvägarna och
forskningsresurserna är starkt begränsade idag.
Statens ansvar borde vara att ta sitt ansvar vid varje avreglering. Det måste därvid
skapas finansiering och tillräcklig kunskap för att tillgodose konsumenternas
intressen. Detta skulle kunna ske genom statliga anslag eller genom andra sätt. Det
krävs nu reformer kopplat till en ökad konsumentmakt som skulle kunna leda till en
ökad konsumentmakt samt en utökad informations- och resursas symmetri mellan
brukare och producenter.
Jag yrkar därför:
33:1
att nuvarande regering startar upp ett konsumentpolitiskt arbete för att
öka konsumentmakten på avreglerade marknader,
33:2
att regeringen tillsätter en studie för att kartlägga resurserna hos
konsumentorganisationer och branschorganisationer,
33:3
att regeringen ser över möjligheterna att tillföra forskningsmedel till
oberoende forsknings- och branschforskning,
33:4
att riksdagen skapar en långsiktig finansiering för konsumenterna och
deras konsumentorganisationer,
33:5
att Socialdemokraternas konsumentpolitiska program förnyas och ses
över,
33:6
att konsumentpolitiken får ett större värde inom den
Socialdemokratiska politiken,
33:7
att arbetarekommunen bifaller ovanstående att-satser och för motionen
vidare till Distriktskongressen 2016. Om motionen avslås eller besvaras yrkar jag att
den skickas vidare som enskild motion, samt
33:8
att Distriktskongressen 2016 bifaller motionen och sänder den för
åtgärd till riksdagen.
Eva Hedesand Lundqvist, Luleå
Motionen inskickad 2015-10-29
Luleå arbetarekommunsstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att bifalla motionen i sin helhet.
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Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
---------------

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 33
Föredragande: Emilia Töyrä
Motionären belyser i sin motion något som är högaktuellt och som borde prioriteras
högre än vad det tidigare gjort. Den röd-gröna regeringen har påbörjat ett arbete för
att ytterligare stärka konsumenterna, bland annat mer pengar till
konsumentföreningar, och har tillsatt en utredning för att skydda konsumenten vid
sms-lån. Dessutom har Konsumentverket fått utökade ansvarsuppgifter.
Därmed kan att-sats ett besvaras med att det redan görs.
Socialdemokraterna har ett tydligt konsumentperspektiv i sin politik men det skulle
kunna bli mer distinkt och skarpt med ett nytt program, också där håller
distriktsstyrelsen med motionären och föreslår därför bifall på att-satserna som gäller
det konsumentpolitiska programmet och politiken.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse första att-satsen besvarat, samt
Att
bifalla andra, tredje, fjärde och femte att-satsen.

34. Finansiell rådgivning- Enskild
De flesta (61 %) av toppriksdagskandidaterna vid det senaste valet sa vid en
enkätundersökning att de ansåg att alla konsumenter skall ha rätt till kostnadsfri och
oberoende av finansiell rådgivning. (referens Sveriges Konsumenter). 90 % i de
rödgröna partierna var positiva till en kostnadsfri och oberoende finansiell
rådgivning. 23 % av de tillfrågade var klart emot. Enkäten omfattade 375 tillfrågade
riksdagskandidater.
Finansinspektionen har granskat bankerna och upptäckte då att finansiella rådgivare
hos en av de större bankerna tjänade upp till tio gånger mer i provision om de
förmedlade dyra s.k. strukturerade produkter jämfört med andra sparprodukter.
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Andra sparprodukter hade kunnat vara mer fördelaktiga för kunderna. Vidare visade
granskningen att 97 % av rådgivarnas intäkter kom från de dyrare produkterna.
Ett annat sätt för bankerna att tjäna mer pengar är att ta ut höga avgifter för
sparfonder där fonderna förvaltas passivt. Kraven växer på kunderna hos bankerna
att kunna mer och mer. Detta innebär och stora krav på kunderna/konsumenterna
att de måste kunna fatta viktiga finansiella beslut. Detta kan få stora ekonomiska
konsekvenser för dessa. Om kunden väljer fel risknivå eller de får höga avgifter så
kan t.o.m. halva pensionskapitalet försvinna vid t.ex. val av fel pensionssparande.
Rådgivare på bankerna har ett intresse av att rekommendera produkter vilka är dyra
för kunden då dessa ger banken mera intäkter. Utanför bankerna finns s.k. finansiella
rådgivare, vilka oftast arbetar på provision och som med dyrare produkter vid
försäljning ger mera provision.
I en rad länder, Norge, Storbritannien och Nederländerna har man förbjudit att
provisioner utbetalas till rådgivare vid förmedling av finansiella produkter.
I dessa länder så har också andra åtgärder satts in som visat sig framgångsrika. I
Sverige har en svensk statlig utredning rekommenderat ett antal åtgärder för att
stärka konsumentskyddet inom finansiell rådgivning. Provisionsförbud har då
lämnats vidare till en annan utredning som utreder EU-direktivet MIFID 11 i vilken
det är upp till varje medlemsland att besluta om införandet av ett provisionsförbud.
Jag yrkar därför:
34:1
att Riksdagen arbetar för att det införs ett provisionsförbud vid
rådgivning och förmedling av finansiella produkter,
34:2
att säljare av finansiella produkter inte får kalla sig rådgivare,
34:3
att det skall finnas ett förbättrat stöd för konsumenter vid tvister,
34:4
att övrigt så skall konsumentskyddet stärkas genom åtgärder som den
statliga utredningen om finansiell rådgivning föreslagit,
34:5
att arbetarekommunen bifaller ovanstående att-satser och för motionen
vidare till Distriktskongressen 2016. Om motionen avslås eller besvaras yrkar jag att
den skickas vidare som enskild motion, samt
34:6
att Distriktskongressen 2016 bifaller motionen och sänder den för
åtgärd till riksdagen.
Eva Hedesand Lundqvist, Luleå
Motionen inskickad 2015-10-29
Luleå arbetarekommunstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att anse motionen besvarad.
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Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 34
Föredragande: Emilia Töyrä
I motionen belyser motionären att konsumenten bör stärkas när det gäller finansiell
rådgivning. Konsumenterna har stärkts med den nya lagstiftningen som infördes
2007 men när det gäller rådgivning från bankerna vid t.ex. pensionsplaceringar har
Finansinspektionen, enligt motionären, upptäckt att rådgivarna tipsat kunderna om
alternativ som varit onödigt dyra och att de också fått provision på sin försäljning. I
ljuset av detta är det glädjande att riksdagens civilutskott fattat beslut om ett
tillkännagivande till regeringen där utskottet vill ha skärpta krav för att någon ska få
kalla sig oberoende rådgivare. Med tanke på detta föreslår distriktsstyrelsen att
motionens första att-sats anses besvarad.
Vad gäller de övriga yrkandena ser vi, precis som motionären, att konsumentens
skydd bör stärkas och vill därmed bifalla att-sats två och tre.
Vad gäller fjärde att-satsen är det något som arbetas med inom regeringen och den
kan anses vara besvarad.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse första att-satsen besvarad,
Att
bifalla andra och tredje att-satsen, samt
Att
anse fjärde att-satsen besvarad.

35. Översyn av arvodet till nämndemän
tings-/förvaltnings-/hovrätt-/kammarrätt Luleå AK
Kravet på nämndemän är större än de flesta andra förtroendeuppdrag.
•
Man måste själv ordna med ersättare om man fått förhinder till en
huvudförhandling.
•
Tystnadsplikt! Om man bryter mot detta kan det leda till att man blir
entledigad.
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•
Man kan inte lämna en huvudförhandling för att t.ex. gå på toaletten,
ringa ett samtal osv.
•
Det finns inga ersättare i en huvudförhandling, vilket gör att det inte
tillåts någon frånvaro av nämndemän.
I dag kan man se att statusen på uppdraget som nämndeman minskar. Tydligt är att
vi har svårt att få med yngre personer till detta viktiga uppdrag.
Arvodet för under 3 timmars förhandling är f.n. 250 kronor - över 3 timmar är det
500 kronor oavsett längd på förhandling (kan bli 10 timmar)
Vi måste få till en ändring av arvodessystemet. Mitt förslag är ett system där antal
timmar multipliceras med index och med basbeloppet.
Räkneexempel: Basbeloppet är nu 44 500 kronor, med ett index på 0.0032 och en
förhandlingstid på 7 timmar. Då blir det 7 x 0.0032 x 44 500 = 996.80 kronor. Då
når man upp till den höjning som diskuterats från 500 kronor till 1000 kronor. Vid
användande av index 0.0016 blir arvodet 498.40 och motsvarar det arvode som
erhålles idag.
Jag föreslår:
35:1
att ett arvodessystem som bygger på ett index, som fungerar över tid,
35:2
att i 2:a hand skapa ett arvodessystem som fungerar kontinuerligt,
35:3
att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder
den vidare till distriktsårskongressen 2016,
35:4
att om motionen ej bifalles skickas in till distriktsårskongressen 2016
som enskild motion, samt
35:5
att Distriktsårskongressen antar motionen och sänder den till
Justitiedepartementet för beslut.
Luleå den 13 september 2015
Rolf Kjell
Nämndeman i Luleå tingsrätt
Motionen antogs av föreningen på medlemsmötet Stadsviken/Malmuddens Sförening 22 sept-15 och skickas vidare till Luleå arbetarkommun.
Luleå arbetarekommunstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att bifalla motionen.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
---------------
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 35
Föredragande: Nadja Brunfeldt
Det finns många utmaningar kring nämndemannaorganisationen och motionären tar
upp viktiga saker för att skapa bättre förutsättningar så att fler ska kunna ta uppdrag
som nämndemän.
Intresset till att nomineras till nämndeman har minskat och det är i många fall svårt
att få in yngre samt nya förmågor. Medelåldern på nämndemän är idag 57,7 år och vi
kan också se en trend där medelåldern hos nämndemän har ökat sedan 2011. Det är
därför av vikt att en översyn görs så att det blir ett bredare urval där
nämndemannakåren är allsidigt sammansatt med hänsyn till ålder, kön, etnisk
bakgrund och yrke.
Nämndemännens ekonomiska ersättning har under en lång tid diskuterats.
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att arvodessystemet behöver ses
över. Det förslag som motionären har, som bygger på ett index, kan mycket väl vara
bra, men distriktsstyrelsen tror att frågan skulle behöva en ordentlig översyn. Det är
många olika perspektiv som ska sammanvägas och då är det svårt att säga att just
denna modell är den absolut bästa. Distriktsstyrelsen vill därför skicka vidare denna
motion till riksdagsgruppen som i sin tur får i uppdrag att verka för en översyn av
arvodet för nämndemän. Motionärens uträkningar bör vidare utredas.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen, samt
Att
bifalla tilläggs-att-sats ” att - ge länets s-riksdagsledamöter i uppdrag att
verka för en översyn av arvodet för nämndemän".

36. Begränsad talartid vid motionsbehandling - Enskild
Vid upprepade tillfällen har motionsskrivare som fått försvara sin/sina motioner
i början av mötet/kongressen fått i det närmaste obegränsad talartid, eller i alla fall 10
till 15 min per motion. De som har oturen att komma bland de sista får 2 till 3 min
att försvara en omfattande motion, som man upplever sig ha arbetat på i flera
månader. Därför är frustrationen stor när man blir avbruten innan man ens har
hunnit halvvägs i sitt "försvarstal", därför föreslår vi:
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36:1
att både arbetarekommunen och partidistriktet begränsar talartiden
redan vid inledningen av motionsbehandlingen,
36:2
att Arbetarekommunen antar motionen som sin egen, samt
36:3
att om motionen inte bifalls av Luleå arbetarekommun, den skickas
vidare till partidistriktet.
Luleå den 21 oktober 2015
Maigreth Wikslund
S-kvinnor Frida, Luleå S-kvinnoklubb och Rutvik-Björsbyns S-förening har antagit
motionen
Luleå arbetarekommunstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att avslå motionen.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
---------------

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 36
Föredragande: Fredrik Lundh Sammeli
Motionsbehandling är en av distriktskongressens höjdpunkter. Massor med frågor,
spännande debatter och kloka beslut som för Socialdemokraterna framåt som
folkrörelse och parti. Distriktsstyrelsen tycker likt motionären att det är viktigt att
varje motion får sin regelrätta behandling och att det finns utrymme till debatt om
förslagen.
Det finns alltid utifrån arbetsordning på våra kongresser möjlighet att begära
ordningsfråga och där yrka på streck i debatten eller begränsad talartid. Från
presidiets sida är detta också viktiga verktyg för att säkerställa att helheten ryms inom
given tidsram. Ett uppdrag som ibland kan vara tufft. Men att alltid, som motionären
vill, begränsa talartiden vid starten av motionsbehandling tror distriktsstyrelsen är fel
väg att gå. Distriktsstyrelsen ser inte i dagsläget att denna form av permanent
begränsning är motiverad.
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen.
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37. Distriktets valberedning
Kiruna AK
Vid höstmötet 2015 i Boden beslutades att antalet ledamöter i distriktsstyrelsens
valberedning minskas från 15 till 5 personer.
En farhåga är att de mindre kommunerna får ett minskat inflytande.
För att minska denna oro bör ledamöterna fördelas så att varje delområde av
distriktet får en ledamot. En naturlig uppdelning är att Tornedalen, ”Fyrkanten”
Fjällkommunerna samt Malmfälten garanteras varsin ledamot och att de valde
ledamöterna utser den femte ledamoten utifrån de nominerade från de 10 kommuner
som ej redan har fått en ledamot.
Föreslagen referensgrupp på 15 personer (en från varje kommun samt en från SSU)
bör ändras till 10 personer från (de 9 kommuner som ej har en ledamot samt SSU).
Jag föreslår distriktskongressen besluta:
37:1
att valberedningens ledamöter fördelas så att Tornedalen har en
ledamot, Fyrkanten en ledamot, Fjällkommunerna en ledamot, Malmfälten en
ledamot och att dessa utser den femte ledamoten utifrån nominerade från kommuner
som ej redan har en ledamot,
37:2
att valberedningens referensgrupp ändras till tio personer som
nominerats av de nio kommuner som ej har en ledamot i valberedningen samt en
person som utses av SSU i Norrbotten,
37:3
att Arbetarekommunen i Kiruna ställer sig bakom motionen och
skickar den vidare till distriktskongressen, samt
37:4
att om arbetarekommunens medlemsmöte ej bifaller motionen skall
motionen skickas vidare till distriktskongressen som en enskild motion.
Kiruna 2015-11-29
Mats Niemi, Kiruna AK
Styrelsen för Kiruna arbetarekommun föreslår medlemsmötet att anta
motionen som sin egen.
Medlemsmötet beslutar att bifalla motionen till distriktskongressen.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 37
Föredragande: Fredrik Lundh Sammeli
Distriktsårskongressen 2015 beslutade att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att se över
och till höstmötet komma med förslag på förändringar kring valberedningen.
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Distriktsstyrelsen tillsatte en fristående arbetsgrupp och från deras arbete mejslades
förslag till såväl reglemente som struktur ut som blev det Höstmötet beslutade.
En mindre valberedning på 5 personer, valda under 4 år med en rådgivande grupp
bestående av en representant från vardera Arbetarekommun blev beslutet när det
gäller strukturen. På distriktsårskongressen skall denna valberedning väljas för de
kommande åren 2016-2019.
Att redan nu innan den nya valberedningen valts förändra strukturen tycker
distriktsstyrelsen inte känns rimligt. Att i valberedningen dessutom bygga in makten
att utse den 5e ledamoten enligt motionärens förslag tycker distriktsstyrelsen inte är
demokratiskt. Distriktsårskongressen är det organ som ska ha hela makten att välja
förtroendeuppdrag i vår organisation, oavsett om det handlar om styrelse eller
valberedning.
Att som motionären föreslå också begränsa den rådgivande gruppen ser
distriktsstyrelsen bara riskerar att skapa en förväntan på valberedningens fem
ledamöter att vara lokala företrädare för just sin kommun. Deras uppdrag med den
nyligt beslutade modellen är just att inte vara detta.
På samma sätt som när kandidater till våra listor ska vaskas fram görs det viktigaste
arbetet även med valberedningskandidater ute i våra s-föreningar och
arbetarekommuner. Ju bättre och bredare och med tydligare motivering man
nominerar, desto lättare har distriktsårskongressen att fatta kloka beslut där rätt
människor placeras på rätt plats och där såväl regionala perspektiv, som kön, ålder,
etnicitet, erfarenhet och bakgrund på ett bra sätt sammanvägs för att spegla vårt
parti.
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen.

38. Automatiseringens utmaningar- Luleå
AK
"Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt
vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa.
Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet."
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De orden yttrades av Ernst Wigforss. 8 timmars arbetsdag är nu en reform som snart
har 100 år på nacken, vi slutade jobba på lördagar 1971. Likafullt har produktiviteten
och tillväxten ökat i Sverige, år efter år. Sverige har aldrig varit så rikt som det är idag,
likafullt dras vi med en hög arbetslöshet, låga löneökningar, en ökad utbrändhet och
ett växande övertidsberg. Hur kan det vara så att allt färre måste jobba allt mer?
Detta medan en allt större andel får finna sig otrygga anställningar eller arbetslöshet?
Förklaringen finns i fördelningspolitiken och i automatiseringen. Fram till början
1980-talet följde löneutvecklingen tillväxten i det svenska näringslivet. Därefter
trädde en ekonomisk politik i kraft som menade att det krävdes att en högre andel av
tillväxten gick till vinst i företagen för att öka investeringarna i Sverige. Detta
åstadkom man genom att hålla tillbaka lönerna. År efter år har vinsterna ökat i de
svenska företagen och år efter år har vinstandelen till ägarna ökat till kostnaden av
lägre löner.
År efter år har det också skett investeringar, investeringar inom industrin som
framför allt lett till ökad automatisering och färre anställda. Men det är inte bara
inom industrin som automatiseringen slår ut arbetstillfällen, inom bransch efter
bransch ser vi hur datorer och maskiner ersätter mänskligt arbete. Stiftelsen för
Strategisk forskning visar att vartannat arbete kommer att ha försvunnit på grund av
automatisering inom 20 år.
Många arbeten som försvinner är de enkla arbetena, de som inte kräver
högskoleutbildning, ta bara exemplet med kassapersonal som vi själva bidrar till att
rationalisera bort när vi använder
självscanning. Men det är inte bara de enkla arbetena som försvinner, högskoleyrken
som grafiker, biomedicinsk analytiker, ingenjörer och många andra löper stor risk att
försvinna i automatiseringens spår.
Det här har två effekter, dels kommer vi att få en högre arbetslöshet och dels
kommer inkomstskatten att minska i betydelse som den huvudsakliga intäkten för
staten.
Nya arbeten kommer att skapas men det kommer att kräva ökade satsningar på
utbildningsväsendet för att om- och vidareutbilda arbetskraften. Utvecklingen
kommer också att kräva ett förändrat skattesystem och en förändrad syn på
lönearbete och arbetstid.
Utgångspunkten ur ett socialdemokratiskt perspektiv måste vara att vi gemensamt,
alla vi som bor och verkar i Sverige, medborgare som företagare, också bidrar till att
upprätthålla den gemensamma välfärden. Detta har vi primärt gjort genom ett
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progressivt skattesystem där inkomstskatten varit den viktigaste. I en
samhällsutveckling där företag gör sig allt mer oberoende av arbetskraft och där
kapitalet koncentreras på allt färre händer och orsakar ökade klyftor och
samhällskostnader i form av högre utgifter för utbildning, socialförsäkringar och
minskade skatteintäkter måste näringslivet tvingas till att ta ett större ansvar och vi
måste förändra vår omfördelningspolitik.
Näringslivet är beroende av ett stabilt samhälle och för det krävs att samhället får del
av produktionens frukter även om den sker med robotiserad arbetskraft.
Denna skulle kunna göras genom en ökad beskattning på vinst, införandet av en
fastighetsskatt värd namnet, beskattning på produktionskrafterna och en skatt på
valutahandel.
Därför yrkar vi att Socialdemokraterna i Norrbotten beslutar:
38:1
att ge i uppdrag till länets socialdemokratiska riksdagsbänk att driva
frågan om att reformera skattesystemet i den socialdemokratiska riksdagsgruppen,
med särskilt fokus på att utreda införandet av en statlig fastighetsskatt på
näringsfastigheter, införandet av en produktions- och omsättningsskatt samt
införandet av en skatt på valutahandel,
38:2
att ge i uppdrag till länets socialdemokratiska riksdagsbänk att lyfta
frågan om automatiseringens effekter på sysselsättning och välfärd i det interna
riksdagsgruppsarbetet samt att motionera om detta i riksdagen,
38:3
att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder
denna till distriktsårskongressen 2016, samt
38:4
att om motionen ej bifalles skickas in till distriktsårskongressen 2016
som enskild motion.
Socialdemokratiska föreningen Progressum, enligt uppdrag, Nils Harnesk.
Luleå arbetarekommunstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att bifalla motionen i sin helhet.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
--------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 38
Föredragande: Niklas Nordström

78(84)

Motionärerna tar upp ett angeläget ämne som rör automatiseringens effekter på vårt
samhälle och arbetsmarknaden. I debatten brukar också begreppet digitalisering
användas.
Vi delar motionärens oro för hur dessa fenomen kommer att påverka dels
skattebasens utveckling, dels individers möjlighet att behålla eller hitta ett jobb.
Internationella och svenska studier visar på relativt omfattande påverkan brett på
arbetsmarknaden i kölvattnet av automatisering och digitalisering. Många
yrkesgrupper som än så länge levt relativt skyddat från rationalisering och
strukturomvandling står nu inför omfattande förändringar.
Det motionärerna pekar på är oerhört angeläget att Socialdemokraterna adresserar.
Vi måste säkerställa att individer och samhälle står bättre rustade att möta den
strukturomvandling vi står inför. Öka tempot för att fler företag ska kunna växa och
anställa. Främja tillväxten så att ekonomin står stark. Stärka utbildningsväsendet så att
individer dels kan göra entré på en ny arbetsmarknad, dels omskolas från tidigare
bortrationaliserade jobb. Samhällets olika aktörer i privat och offentlig sektor,
akademin tillsammans med civilsamhället måste hitta former för samverkan så att
effekterna blir hanterbara för individer och samhälle.
Självklart kommer också skattebasen att förändras. I dag beskattas inkomster och
konsumtion hos individen. Arbetsgivarna betalar avgifter för den anställde. En
mindre del kommer från fastighetsskatt och kapitalskatt. Ett nytt skattesystem är
nödvändigt att forma.
Vi delar mycket av motionärernas resonemang, men vill undvika att peka på tvärsäkra
lösningar som görs i motionen om produktions- och omsättningsskatt till exempel.
Den frågan har prövats i omgångar sedan 1970-talet och det har varit svårt att se hur
de i praktiken ska omsättas.
Distriktsstyrelsen noterar att vår regering och en del av de borgerliga partierna vill
initiera en översyn av skattesystemet. Även fackliga organisationer driver på i den
riktningen. Vi välkomnar en reformering av skattesystemet och vill ge våra
socialdemokratiska riksdagsledamöter uppdraget att driva frågan i nationella forum
såsom riksdag och gentemot vår regering.
--------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad,
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Att

ge de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrbotten i
uppdrag att driva frågan.

39. Förändring av redovisning avgifter i
premiepensionen på individnivå
Piteå AK
Efter mer än 20 år har Pensionsgruppen ännu inte behandlat eller redovisat
barnsjukdomarna i det reformerade pensionssystemet, vad gäller de brister som
tillåter alldeles för höga avgifter och högst risktagande.
När man konstaterar att nästan hälften av de sparade pensionsrätternas värden
försvinner, under intjänandetiden, måste det snarast ske en förändring. Tanken med
beslutet som togs 1994 kan aldrig ha varit att förändringen i systemet skulle bli en
ordentlig ”mjölkko” för banker, fondförvaltare och kapitalförvaltare, i stället för
växande pensionsrätter.
Det måste ha varit ett klart förbiseende att man i grundbeslutet tillät att:
Kapitalförvaltningskostnaden inte redovisas som en avgift utan täcks genom att man
får en lägre avkastning på sitt kapital.
Detta förslag möjliggör för pensionsrätternas innehavare att årligen aktivt följa upp
ett kostnadseffektivt fondsparande.
Vi yrkar därför att kongressen bifaller att man i PPM ändrar och föreskriver:
39:1
att det ska ske en årlig redovisning till pensionsmyndigheten och
individen i PPM-systemet av: inbetald premie (kr-avgifter) (kr=summa till ökning av
Pensionskapital, samt
39:2
att vi ges lagstadgad rätt att flytta hela vårt samlade pensionskapital i
PPM, efter ett kvartal, när man begär en ny kapitalförvaltare.
Piteå 2015-10-05
Styrelsen i Piteå Socialdemokratiska Seniorklubb
Vid Piteå socialdemokratiska AK:s representantskapsmöte 151223 beslutades att
arbetarekommunens skulle anta motionen som vår egen och skicka motionen och
styrelsens svar till partidistriktets årskonferens 2016.
---------------
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 39
Föredragande: Fredrik Lundh Sammeli
Allt fler blir allt äldre. Det är en stor framgång för vårt välfärdssamhälle men ställer
också krav på ett hållbart arbetsliv och ett stabilt pensionssystem om ålderdomen ska
kunna handla om att leva, och inte bara överleva. Det enda sättet att säkra framtidens
pensioner är att skapa fler jobb och bekämpa arbetslösheten. Socialdemokraternas
mål - att Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i
ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU - är därför viktigt för
pensionerna.
Motionären tar i sin motion upp frågor om förbättringar av premiepensionssystemet,
som är en del av vårt samlade pensionssystem. Det är ingen hemlighet att vi
Socialdemokrater i grunden varit kritiska till ppm. Men nu finns det och är en viktig
del i den breda och blocköverskridande överenskommelsen kring det svenska
pensionssystemet som vi värnar. Just nu pågår ett arbete i pensionsgruppen kring
bland annat jämnare utveckling av inkomstpensionerna, fler arbetade timmar, en
jämställdare pension samt en översyn av premiepensionssystemet.
Som motionären skriver är det viktigt att man som konsument få information kring
exempelvis förvaltningskostnader så man kan göra medvetna och kloka val. Alltför
många ligger idag kvar i fonder med oförsvarbart höga avgifter som äter upp
pensionskapitalet. Pensionsmyndigheten har infört ett avgiftstak men mer måste
göras. Här är tydlig information till kunderna ett bra komplement för att förstärka
konsumentmakten även om det redan idag finns möjligheten att få en samlad
information kring alla kostnader för vardera årligen om man så begär.
Distriktsstyrelsen delar dock motionärens uppfattning att detta borde ges
automatiskt.
När det gäller rätten att flytta sitt samlade pensionskapital inom ppm finns redan den
möjligheten idag. Du kan byta fonder hur ofta du vill. För närvarande kostar det
inget att byta fonder i premiepensionssystemet. Du kan byta här på
Pensionsmyndighetens webbplats eller via en fondbytesblankett.
---------------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla första att-satsen, samt
Att
anse andra att-satsen besvarad.
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40. Den digitala organisationen och
idéutvecklingen - Luleå AK
I den tidiga arbetarrörelsen saknade löntagare rösträtt, vi saknade politisk
representation och vi saknade möjligheter att sprida vårt budskap till andra arbetare
då tidningarna var ägda av högern.
En del av arbetarrörelsens framgång var att vi såg till att organisera oss på samtliga av
dessa områden, fackföreningarna bildade det socialdemokratiska partiet, vi startade
arbetarekommuner då vi saknade representation i de borgerliga kommunerna för att
öva oss för den dagen vi erövrade rösträtten, vi startade tidningar för att vi skulle
kunna nå ut till våra partikamrater och våra sympatisörer och för att vi skulle nå ut
med vår världsbild och vår verklighet.
Idag står vi där igen. Vi har erövrat rösträtten, vi har tagit makten, vi har förändrat
samhället men vi har svårt att nå ut med vår problembeskrivning, vi har ett fåtal smärkta ledarsidor men äger inte längre tidningarna. Ägarförhållandena inom
traditionell media liknar återigen det tidiga 1900-talets. Samtidigt har sociala medier,
nätforum, kommentarsfält, Facebook-grupper, webbsidor med utgivartillstånd o.s.v.
en enorm potential och spelar allt större roll för att sprida budskap.
Socialdemokraterna i Norrbotten finns i det nya medialandskapet men vi är inte
organiserade.
Det är däremot den yttersta högern. Sverigedemokraterna har organiserat sig starkt i
detta nya medielandskap och sprider sitt gift oemotsagt i kommentarsfält, via sina
nättidningar, i Facebook-grupper och nätforum. Vi har idag ingen organisation i länet
som svarar upp mot detta. Vi har inte heller någon organisation för hur vi effektivt
ska nå ut med vårt budskap och vår politik.
Att vi som största parti i Sverige måste etablera oss med en stark organisation i det
digitala medielandskapet är oerhört viktigt för partiets överlevnad.
Vi saknar också resurserna för att effektivt arbeta med idéutveckling i våra
arbetarekommuner och i distriktet, vi ser därför behovet av en regional,
arbetarrörelsedriven tankesmedja som kan jobba proaktivt med idéutveckling, stötta
de lokala partiorganisationerna med fakta, ideologiskt rotade förslag och som en
regional utbildningsinstitution och plattform för idéutbyte. Vi ser detta som en viktig
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reform inför regionbildningen, vi behöver fler regionpolitiker och för det behöver vi
länsövergripande mötesplatser.
Därför yrkar vi att Socialdemokraterna i Norrbotten beslutar:
40:1
att ge i uppdrag till distriktsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med
uppgiften att till nästa distriktsårskongress ta fram ett förslag för hur vi som parti ska
organisera oss i det digitala medielandskapet,
40:2
att uppdraget ska omfatta konkreta och genomförbara förslag som ska
ge genomslag innan valet 2018,
40:3
att ge i uppdrag till distriktsstyrelsen att utreda förutsättningarna för
inrättandet av en regional, arbetarrörelsedriven tankesmedja,
40:4
att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder
denna till distriktsårskongressen 2016, samt
40:5
att om motionen ej bifalles skickas in till distriktsårskongressen 2016
som enskild motion.
Socialdemokratiska föreningen Progressum, enligt uppdrag, Nils Harnesk.
Luleå arbetarekommunstyrelse föreslår representantskapet besluta:
Att bifalla motionen i sin helhet.
Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
---------------------------------------------------Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 40
Föredragande: Niklas Nordström
Arbetarrörelsen har en lång tradition och framgångsrik sådan att vara skicklig på att
anpassa sig efter tidens krav. Ingen politisk rörelse i den demokratiska världen har
påverkat politikens utformning så mycket som svensk socialdemokrati. Detta tack
vare en god förmåga att följa med sin tid i att utforma politik och organisation.
Förmågan att ständigt förnya sig är varje politisk rörelses utmaning. Det gäller inte
minst våra metoder att föra dialog med omvärlden och hur vi kan föra ut vårt
budskap.
Detta tema fångar motionärerna väl när de adresserar frågan om hur digitaliseringen
av medielandskapet och sociala media förändrar förutsättningarna för
opinionsbildning. Forskningen visar att det är extremerna i en politisk kontext som är
mest aggressiva och offensiva i sociala media. Extrema åsikter får snabbt stöd och
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spridning av sina likar och det är en utmaning för de traditionella politiska rörelserna,
som socialdemokratin, att möta detta på ett begåvat och framgångsrikt sätt.
Hur ska vi som är politiskt aktiva i Socialdemokraterna i Norrbotten bidra till att bli
mer aktiva och närvarande i sociala media och förstå det digitala medielandskapet?
Det kommer krävas skolning och test av nya metoder för att utveckla vår
opinionsbildning och kommunikation. De förslag motionärerna bidrar med ställer vi
oss bakom från Socialdemokraterna i Luleå.
Den tankesmedja som motionärerna föreslår är en god idé som vi också biträder.
Ambitionsnivå och omfattning får distriktsstyrelsen värdera, men förslaget är rätt i
grunden. Vi behöver ägna tid åt politikutveckling för att säkra att vi också framöver
kan leda kommunerna i Norrbotten och ta plats i den kommande regionbildningen
för norra Sverige. Sverige och Europa står inför stora utmaningar och vi är en del av
den gemenskapen. Ska vi då kunna föra en modern politik som kan vinna väljarnas
söd också i kommande val krävs tankeverksamhet och idéproduktion för att utforma
politiken. Vi ska lära av varandras framgångar och misstag och utveckla en politik
utifrån det för Norrbotten och norra Sverige.
-------------Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla motionen.

