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A. Hälsa, omsorg och sjukvård
Föredragandegrupp: Anders Öberg (sammankallande), Johannes Sundelin, Béatrice
Öman, Camilla Mattila, Sven Holmqvist och Anders Lundkvist

1. Låt staten överta huvudmannaskapet för
sjukvården – Enskild 2020

En grundprincip för sjukvård i Sverige är att den ska vara tillgänglig efter behov för
alla oavsett social situation eller var man bor i landet. Så är det inte idag. Tillgång till
god hälso- och sjukvård varierar på så sätt att människor med lägre inkomster och
kortare utbildning för sämre sjukvård än välbeställda. Detta är så mycket allvarligare
eftersom kort utbildning och låg inkomst i sig är riskfaktorer för ohälsa. Denna
socialt betingade brist på jämlikhet förstärks av att det finns stora skillnader mellan
olika sjukvårdshuvudmän (regioner) vad avser såväl tillgänglighet och kvalitet som
innehåll i sjukvårdsutbudet.
Den som har ekonomiska resurser och goda kontakter har möjlighet att med egna
insatser, privata sjukförsäkringar etc, köpa sig fri från detta problem. Den som lever i
en mer socialt utsatt situation har inte detta. Den geografiskt betingade ojämlikheten
förstärker alltså den sociala ojämlikheten när det gäller tillgång till sjukvård av god
kvalitet.
De flesta sjukvårdsregioner brottas idag med ekonomiska problem. Delvis beror
detta förmodligen på att sjukvården är generellt underfinansierad. Men det beror
också på att sjukvården inte är organiserad på ett rationellt sätt. Det har länge funnits
en bred enighet bland företrädare för olika politiska partier att primärvården behöver
förstärkas, det vill säga att primärvårdens andel av det samlade utbudet av sjukvård
bör öka. Denna uppfattning har gott stöd i mängder av vetenskapliga studier som
visat att en stor andel primärvård i det samlade utbudet av sjukvård ger bättre kvalitet
och lägre kostnader.
Trots detta har inte regionerna (tidigare landstingen) lyckats åstadkomma en sådan
strukturförändring av sjukvården, man sitter fast i en omodern och ineffektiv
sjukvårdsorganisation.
Det behövs en kraftfull nationell politik för att förändra detta förhållande. Staten har
idag mycket litet inflytande över hur de enskilda regionerna tillgodoser invånarnas
behov av god och jämlik sjukvård efter behov. En samlad nationell sjukvårdspolitik
är med dagens självständiga regioner svår att genomföra. Detta är så mycket
allvarligare eftersom den medicinska utvecklingen går mycket snabbt, avancerade nya
behandlingsmöjligheter tillkommer hela tiden, och detta ställer stora krav på ökad
nationell samordning.
Jag föreslår att Norrbottens partidistrikt verkar för:
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1:1

att Socialdemokraterna ska verka för att staten övertar
huvudmannaskapet för sjukvården i Sverige

Björn Diamant
Luleå AK:s representantskap beslutar att avslå motionen i sin helhet och att
skicka den till Distriktskongressen som enskild.

2. Låt staten överta huvudmannaskapet för
sjukvården – Enskild 2021
En grundprincip för sjukvård i Sverige är att den ska vara tillgänglig efter behov för
alla oavsett social situation eller var man bor i landet. Så är det inte idag. Tillgång till
god hälso- och sjukvård varierar på så sätt att människor med lägre inkomster och
kortare utbildning får sämre sjukvård än välbeställda. Detta är så mycket allvarligare
eftersom kort utbildning och låg inkomst i sig är riskfaktorer för ohälsa. Denna
socialt betingade brist på jämlikhet förstärks av att det finns stora skillnader mellan
olika sjukvårdshuvudmän (regioner) vad avser såväl tillgänglighet och kvalitet som
innehåll i sjukvårdsutbudet. Den som har ekonomiska resurser och goda kontakter
har möjlighet att med egna insatser, privata sjukförsäkringar etc, köpa sig fri från
detta problem. Den som lever i en mer socialt utsatt situation har inte detta. Den
geografiskt betingade ojämlikheten förstärker alltså den sociala ojämlikheten när det
gäller tillgång till sjukvård av god kvalitet.
De flesta sjukvårdsregioner brottas idag med ekonomiska problem. Delvis kan detta
bero på att sjukvården är generellt underfinansierad. Men det beror också på att
sjukvården inte är organiserad på ett rationellt sätt. Det har länge funnits en bred
enighet bland företrädare för olika politiska partier att primärvården behöver
förstärkas, det vill säga att primärvårdens andel av det samlade utbudet av sjukvård
bör öka. Denna uppfattning har gott stöd i mängder av vetenskapliga studier som
visat att en stor andel primärvård i det samlade utbudet av sjukvård ger bättre kvalitet
och lägre kostnader.
Trots detta har inte regionerna (tidigare landstingen) lyckats åstadkomma en sådan
strukturförändring av sjukvården, man sitter fast i en omodern och ineffektiv
sjukvårdsorganisation.
Det behövs en kraftfull nationell politik för att förändra detta förhållande. Staten har
idag mycket litet inflytande över hur de enskilda regionerna tillgodoser invånarnas
behov av god och jämlik sjukvård efter behov. En samlad nationell sjukvårdspolitik
är med dagens självständiga regioner svår att genomföra. Detta är så mycket
allvarligare eftersom den medicinska utvecklingen går mycket snabbt, avancerade nya
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behandlingsmöjligheter tillkommer hela tiden, och detta ställer stora krav på ökad
nationell samordning.
Coronapandemin under 2020 har på ett närmast övertydligt sett belyst bristerna som
följer av den decentraliserade sjukvårdsorganisationen vi har i Sverige. Önskemål från
myndigheter om att sjukvårdshuvudmännen skulle upprätta beredskapslager för
skyddsutrustning har inte hörsammats, och detta medförde i början av pandemin att
nödvändiga skyddsåtgärder inte vidtogs. Önskemål från centrala myndigheter om att
omprioriterar regionernas verksamhet för att möjliggöra utökad testning
hörsammades inte, något som påpekats av generaldirektören för
Folkhälsomyndigheten.
Under pandemin har man varit tvungen att improvisera fram lösningar för att
samordna vård över regiongränserna. Denna samordning hade troligen varit lättare
att åstadkomma om det funnits en central myndighet med exekutiva befogenheter
gentemot de enskilda sjukvårdshuvudmännen. Någon sådan central myndighet för
sjukvården finns inte idag.
Jag föreslår att Norrbottens partidistrikt verkar för
2:1
2:2

att Socialdemokraterna ska verka för att staten övertar
huvudmannaskapet för sjukvården i Sverige, samt
att Luleå Arbetarkommun ställer sig bakom motionen och ställer den
till Norrbottens distriktsårskongress som sin egen.

Luleå 2020-11-06
Björn Diamant
Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
avslå motionen i sin helhet, samt
Att
motionen skickas som egen till Distriktskongressen 2021.

3. Förstatliga svensk sjukvård – Piteå 2021
I dag styrs och administreras svensk sjukvård i 21 olika regioner. Enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (1982) skall målet för hälso- och sjukvården vara en god hälsa och en
vård på lika villkor för hela befolkningen.
Så är det inte i dag. Tillgången till vård för olika sjukdomstillstånd varierar över
landet. De olika regionerna prioriterar olika. Det är inte en självklarhet att du skall få
vård i en annan region om din egen inte erbjuder det som behövs. Regionerna har
olika ekonomiska förutsättningar eftersom deras ekonomi bygger på skatteunderlaget
i regionen, även om staten försöker jämna ut det med statsbidrag.
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Att organisera sjukvården i respektive landsting fungerade bra för många år sedan när
sjukvården inte var så utvecklad. Den medicinska utvecklingen går fort, kunskapen
om hur tidigare obotbara sjukdomar kan botas, har ökat. I samband med detta har
också kraven på regionerna ökat. Befolkningen ställer krav, och politikerna försöker
leva upp till detta, med fler och fler specialister. Detta underminerar basen i
sjukvården. De allra flesta människorna i vårt land behöver inte regelbundna
läkarinsatser från superspecialister, de allra flesta av oss blir aldrig sjukare än att vi
klarar oss med kontakten med en kunnig allmänläkare.
Det finns inte i varje region ett befolkningsunderlag, som motiverar den
specialiseringen som man försöker leva upp till, och detta blir dyrt för regionerna.
För att kunna erbjuda alla den goda hälsa som de har rätt till och den vård på lika
villkor som skattebetalarna har rätt till krävs det ett samarbete mellan regionerna.
Man måste kunna ta hand om varandras patienter, och då måste tex vårdbehovet
kunna bedömas rättvist. Detta samarbete är mycket svårt att få till. Man har tex olika
journalsystem i olika regioner. Kort sagt sjukvården är inte rationellt organiserad och
den är dessutom onödigt dyr. Varje region har sin egen administrativa överbyggnad
där man behandlar frågor och problem som är gemensamma för alla regioner, man
uppfinner hjulet i 21 olika hus.
Den regionala styrningen av sjukvården har inneburit en mycket ojämn fördelning av
olika specialister över landet. Fram till 1991 var det staten genom SoS som bestämde
hur många ST tjänster som skulle få tillsättas. Därefter har det varit en landstingsregionfråga. Detta har haft en avgörande betydelse för hur tillgången till olika
specialister har sett ut i landet och för bristen på allmänläkare.
Vår åsikt är att sjukvården är för komplicerad för att styras på regionalnivå. Man
sitter fast i en omodern och ineffektiv sjukvårdsorganisation.
För att garantera att alla invånare i Sverige får en god och jämlik vård efter behov
krävs att staten tar över ansvaret för sjukvården.
Vi föreslår:
3:1
3:2
3:3

att Socialdemokratiska partiet ska verka för att staten övertar
huvudmannaskapet för sjukvården i Sverige,
att Piteå Arbetarkommun beslutar anta motionen som sin egen, samt
att Piteå AK beslutar skicka motionen till 2021 års distriktskongress.

2020-11-03
Styrelsen för Pitebygdens Socialdemokratiska Seniorklubb
Maria Truedsson, ordförande
Roland Olofsson, sekreterare
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Piteå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
bifalla motionen.

Distriktsstyrelsens utlåtande, motionerna nr 1-3
Dessa tre motioner berör den ständigt aktuella frågan om hur sjukvården kan styras
på bästa sätt. Att förutsättningarna och behoven kan vara olika mellan regioner eller
mellan olika delar av en sjukvårdsregion stämmer givetvis exakt så som motionerna
på olika sätt beskriver. Att välfärden i stort har svårt att få resurserna att räcka till är
uppenbart och många gånger är det svårt för politiken att ta de nödvändiga
strukturella besluten för att förflytta resurser då förändringar inom hälso- och
sjukvård ofta upplevs som ett stort orosmoment av övriga samhället. Vidare delar
styrelsen uppfattningen om att resurserna för den samlade hälso- och sjukvården är
för låg. Tittar man sett i andelen av BNP (Brutto National Produkt) har resurserna
stadigt minskat. SKR har signalerat att det saknas 90 miljarder totalt i välfärden dom
kommande åren samtidigt som frågan om kompetensförsörjning oroar samtliga
huvudmän. Men att välja att flytta makten för sjukvården helt till staten och
riksdagen skulle kunna vara ödesdigert på flera olika sätt samtidigt som det inte
automatiskt innebär att vården blir jämlik eller får mer resurser. Att flytta makten och
därmed ansvaret över sjukvården till staten gör det ytterst enkelt att med ett enda
beslut privatisera hela eller stora delar av vården i Sverige eller för den delen
genomföra andra stora beslut utan att föra dialog med dom invånare som påverkas.
En förflyttning av makten innebär också att det kan ske väldigt stora svängningar
beroende på den för stunden rådande riksdagsmajoriteten. Vidare ser styrelsen att det
blir det svårt för staten att ta hänsyn till att olika regioner faktiskt sitter med olika
utmaningar och att det därför kan behöva olika lösningar eller satsningar. Vi ser
redan idag problem med att staten riktar bidrag till delar av sjukvården där
Norrbotten inte har samma behov som andra regioner men där dom större
regionerna i Sverige har fått gehör för sina krav. I motionerna finns tankegångar om
att primärvårdens resurser bör förstärkas och primärvårdens andel av det samlade
utbudet bör öka, något som distriktsstyrelsen håller med om. Däremot anser
styrelsen att regionerna redan idag kan tillgodose detta om den politiska viljan finns.
Styrelsen anser att den socialdemokratiska fullmäktige gruppen inom regionen verkar
för beslut i den riktningen. Under mandatperioden 2014 – 2018 då regionen leddes
av Socialdemokraterna tillfördes över 1 miljard för att möta det ökade behovet och
kostnadsutvecklingen inom sjukvårdsområdet i Norrbotten. Denna tillförsel av
medel i kombination med statligt stöd gör det också möjligt att realisera den
socialdemokratiska tanken på en god och nära vård. Vi vet att det idag är ca 10 000
av Norrbottens 250 000 invånare som konsumerar 50 % av regionens samlade
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resurser och att ett av problemen i detta är en för stor fokusering på sjukhusvården
när vi istället behöver mer satsningar och resurser som innebär att vård kan ges
utanför sjukhuset i samverkan mellan olika huvudmän. God och nära vård är ett
arbetssätt och inriktning som innebär att det man behöver ofta ska kunna ges i nära
anslutning till där du bor och vissa fall inne i din egen bostad. Att införa detta
arbetssätt syftar till att ge bättre livskvalité åt de berörda patienterna samtidigt som vi
tillvaratar resurserna på ett bättre sätt och i detta stärker primärvården. Att göra
omställningen mot god och nära vår riskerar att gravt försvåras om fokus istället
läggs på vem som styr vården.
Regionfullmäktigegruppen i Norrbotten och distriktsstyrelsen i Norrbotten följer
noga den utvecklingen som nu sker i Finland och den som sedan en tid tillbaka är
påbörjad i Norge för att på så sätt utvärdera och se vad en maktöverflyttning till
staten innebär på både lång och kort sikt. Hittills pekar utvecklingen i Norge på en
högre kostnadsutveckling som inte ger ökad kvalité eller mer sjukvård. Vidare ser
distriktsstyrelsen att vården i Norge omstruktureras och att ett flertal sjukhus i främst
glesbebyggda områden har lagts ner som en konsekvens av deras nationella styrning
vilket distriktsstyrelsen befarar kan komma att hända i Norrbotten om vi går in i en
nationell styrning. I Norge visar det sig också att regioner nästan helt tappat
möjligheten till regional eller lokal påverkan och dialog om sjukvårdens utveckling.
Motionärerna pekar på att det behövs en kraftfull nationell politik för att förändra
det faktum att staten idag har mycket litet inflytande över hur de enskilda regionerna
tillgodoser invånarnas behov av god och jämlik sjukvård efter behov.
Distriktsstyrelsen delar motionärernas syn på att staten måste möjliggöra för en
jämlikvård som ges efter behov men distriktsstyrelsen tror inte att detta behöver
göras genom att flytta över ansvaret för sjukvården. Staten ska och måste skapa
bättre förutsättningar för både regioner och kommuner att bedriva hälso- och
sjukvård. Vi ser också ett flertal satsningar från regeringen Löfven där man bland
annat under 2021 öka statens resurser till välfärden med totalt 41,5 miljard Det
motsvarar ungefär tre gånger så mycket som de prognosticerade
skatteintäktsminskningarna. Partistyrelsen har tillsatt en nationell arbetsgrupp som
har till uppgift att ta fram förslag på hur vi socialdemokrater säkerställer en god och
jämlik vård som ges efter behov i enlighet med det motionerna pekar på.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionerna.
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4. Särskilj vårdplatser för kvinnor och män inom
akutpsykiatrin – Luleå AK 2020
Inom akutpsykiatrin så placerar man kvinnor och män tillsammans inne på låsta
avdelningar. Jag vill mena på att detta är totalt olämpligt.
Det finns som exempel, vid Sunderby Sjukhus i Luleå, avdelning 32; ingen
uppdelning mellan kvinnor och män inne på avdelningen, mer än att de har enskilda
rum. Det finns vårdpersonal som ska ha tillsyn över patienterna. Men då patienter
har enskilda rum, så kan av naturliga skäl inte personalen se allt som händer
patienterna emellan. Kvinnor här som i andra sammanhang, befinner sig i en mer
utsatt situation än män. När man blandar patienter vid samma avdelning, så riskerar
kvinnor i mer utsträckning än män, att fara illa i behandlingen via akutpsykiatrin.
Skillnaden mellan inlagda patienter vid psykiatrin, jämfört med andra
vårdavdelningar. Är att de till största delen är relativt fysiskt friska individer. Detta
gör att patienterna under dagen spenderar en stor del av sin tid med att cirkulera inne
på avdelningen. Gå runt i korridorerna eller befinna sig i allmänutrymmen som är
gemensamma. Det gör att kvinnor och män möts på ett annat sätt, än inne på andra
vårdavdelningar där man kanske är mer stilla vid sin vårdplats.
Det är orimligt att kvinnor som redan befinner sig i en utsatt situation ska riskera att
utsättas, eller utsätta sig själva, för att inleda tex. sexuella relationer när de har en
obalans i sitt psykiatriska tillstånd och mående. Patienterna själva är inte alltid i full
kontroll över egna handlingar och de skeenden som där inträffar. Man kan därför
inte hänvisa till att det är vuxna människor som själva ska ha helt och fullt ansvar för
det som händer inne på avdelningen.
Det finns kvinnor som varit utsatta för olika sexuella övergrepp och som kan
uppleva en stor otrygghet. Att de i korridorer och allmänna utrymmen hela tiden
befinner sig nära inpå män, som också befinner sig i en instabilitet i sitt respektive
mående och livssituation. Det finns även kvinnor inom psykiatrin som genom att
leva ut sin egen sexualitet, söker bekräftelse och därmed utsätter sig själva för
ytterligare risker för fler övergrepp och utnyttjande. Detta på grund av saker de
tidigare varit med om och som är en del i deras psykiatriska problematik.
En anledning att man vill ha en blandad grupp inne på avdelningarna, är att forskning
visar att män blir mer våldsbenägna i en miljö där det endast är män. Man kan mäta
att testosteronhalten ökar exempelvis, precis som i fängelsemiljöer. Problemet här är
att kvinnor får fungera som en ”dämpare” och alltså ska finnas i blandad avdelning
för att det främst gynnar männen. Tyvärr innebär det samtidigt att man istället offrar
trygghet och säkerhet för kvinnliga patienterna som är inskrivna vid avdelningen.
Det finns kvinnor, som exempelvis beskrivit att de inlett relationer inne på
avdelningen och till och med blivit gravida inne på avdelning 32, då de varit inlagda
en längre tid. Då de haft föreskrivna medicineringar som är sinnespåverkande, så har
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de inte alltid själva varit medvetna om förrän efteråt, att de ens har haft en relation
där inne på avdelningen. De kan ha minnesluckor. De kan också ha befunnit sig i en
situation då de ej varit förmögna att fatta beslut som är till gagn för dem själva, på
grund av sitt mående. En kvinna exempelvis, valde att behålla barnet och det innebar
alltså en stor livsförändring för henne, att en graviditet tillkom utöver det mående
hon då hade och hennes dåvarande hälsotillstånd.
Att man fortsätter blanda kvinnor och män, inom akutpsykiatri, är totalt olämpligt
och måste upphöra. Inom missbruksvård som ett annat exempel, brukar man i regel
oftast inte blanda kvinnor och män på samma behandlingshem. Det finns också
tydliga avskiljningar i behandlingen på de behandlingshem som trots allt tar in
kvinnor och män på samma behandlingshem. Att man exempelvis befinner sig i olika
behandlingsgrupper, i olika byggnader på samma behandlingshem, i separerade
boenden och därför till största delen av tiden har en avskildhet i behandlingen. I de
allra flesta fall är bedömningen att det ej är lämpligt eller till gagn för behandlingen
varken för kvinnor eller män. Att man inte gör det på ett jämförbart sätt i ett akut
skede inom akutpsykiatrin är för mig oförklarbart.
Dessutom väljer man exempelvis att ej ta in etablerade par, vid avdelningen. Detta
görs varken vid närliggande beroendecentrum eller akutpsykiatri, avdelning 32. Det
innebär att trots att båda i ett par, kan ha akuta vårdbehov, som gör att de var för sig
skulle ha blivit inskrivna vid avdelningen. Så skriver man i dessa fall endast in en i
taget för vård och behandling. Den andra i paret, får erbjudas vård då den enes vård
är genomförd. Om platserna var separerade för kvinnor och män, så skulle detta inte
heller vara ett hinder för att erbjuda vård.
Det akuta skedet, och intaget på avdelning 32 via Sunderby Sjukhus, kan även sträcka
sig över längre tidsperioder. I vissa fall över flera veckor och i vissa fall, in och
utskrivningar vid avdelningen, under en tidsperiod som sträcker sig över månader.
Detta innan man fått inställning av medicinering och patientens mående nått den
stabilitet som gör att fortsatt vård kan ske i en annan form. Det handlar alltså inte
bara om kvinnor och män som befinner sig någon enstaka dag i en blandad grupp
med kvinnor och män, utan denna situation kan alltså pågå inne på en låst avdelning
under en förhållandevis mycket lång tid. Där patienterna även inte har mycket annat
att sysselsätta sig med. I perioder har de inte kunnat ha en tv i allmänutrymmet då
denna flertalet gånger har slagits sönder av intagna patienter. Att patienter inleder
relationer med varandra kan därför vara en mycket naturlig följd av att de placeras
tillsammans i denna avskalade miljö.
Jag har inte själv kontrollerat hur situationen ser ut i olika delar av landet. Men jag
tänker mig att situationen inom landets olika akutpsykiatrimottagningar kan mycket
väl se ut, som situationen ser ut vid Sunderby Sjukhus. Ett skäl till att man har valt att
ha blandad akutmottagning inom psykiatrin med kvinnor och män, är att det
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antagligen skulle krävas mer utrymme och mer personal att ha en separat uppdelning
av de två. En liknande situation förekommer därför antagligen i de flesta andra delar
av landet.
Jag menar på att vård inom akutpsykiatrin, ej går att jämföra med vårdplatser inom
alla övriga specialistområden. Detta utifrån att det alltså är fysiskt friska individer och
att de befinner sig i ett komprometterat tillstånd där de ej kan fullt ut fatta bra beslut
för sig själva. Därför menar jag på att det just inom akutpsykiatrin skulle vara
nödvändigt att ha uppdelade vårdplatser.
Utifrån vad som ovan framkommit i motionen, yrkar jag:
4:1

att Socialdemokraterna verkar för att vård ska ges med ett ytterligare
perspektiv på kvinnors trygghet i vården,

4:2

att Socialdemokraterna verkar för ytterligare fokus på kvinnors
situation inom akutpsykiatrisk vård,

4:3

att Socialdemokraterna verkar för att man utreder kvinnors situation
och behov inom den akutpsykiatriska vården,

4:4

att Socialdemokraterna verkar för att man inom psykiatrin i högre grad
än idag ska särskilja vårdbehov för kvinnor och män,

4:5

att Socialdemokraterna verkar för att man regionalt som nationellt
uppmärksammar den problematik som kan finnas i och med att man
blandar vårdplatser för kvinnor och män inom akutpsykiatrin, samt

4:6

att Socialdemokraterna verkar för att man inom akutpsykiatrisk vård i
högre grad än idag separerar vårdplatser för kvinnor och män och ej
blanda dessa patienter inne på samma låsta avdelning

Luleå 2019-10-10 Helene Geelnard
Luleå AK:s representantskap beslutar att bifalla motionen i sin helhet.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 4
Motionären tar upp en mycket angelägen fråga, säkerheten och tryggheten för
patienter som befinner sig i en utsatt situation. Idag blandas män och kvinnor, unga
och gamla på ett sätt som kan medföra att patienter upplever otrygghet, när de
behöver det motsatta.
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Frågan om att dela på män och kvinnor är dock inte oproblematisk, varken rent
praktiskt eller ur ett mer etiskt och mänskligt perspektiv. Ur ett praktiskt perspektiv
skulle vi behöva fler vårdplatser än idag då fördelningen mellan män och kvinnor
varierar över tid. Besök av make/maka/sambo, som skulle kunna ge trygghet skulle
också försvåras om män och kvinnor ska vara helt åtskilda.
I motionen yrkas på att frågan ska utredas och att vi ska verka för att man i högre
grad än idag separerar vårdplatser för kvinnor och män. Eftersom det nu byggs ett
nytt hus för akutpsykatrin vid Sunderby sjukhus där man får större möjligheter att
separera olika patientgrupper så minskar de praktiska hindren att gå i den riktning
motionen pekar.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla motionen.

5. Ta ansvar för allas psykiska hälsa – Luleå 2021
I Sverige begår ca 1500 personer självmord varje år. Det är fyra liv om dagen, och
fem gånger fler än de som dör i trafikolyckor. Det är självklart för mig att personer
som befinner sig på livets botten ska möta utbildad personal från sjukvården, och
inte polis som det är idag. Att drabbas av akut psykisk sjukdom är inte kriminellt, och
det ger helt fel signaler när patienten bemöts av polisen i första skeendet. Utöver de
faktiska självmorden försöker ungefär 15.000 begå suicid. För att få perspektiv på
antalet är det 41 i personer varje dag. Det är siffror som har stått relativt stilla de
senaste 20 åren, även om det finns en långsamt minskande trend. 2008 antog
riksdagen en nollvision för självmord.
Vi måste aktivt arbeta med det för att lyckas med nollvisionen. Vi behöver psykiatrisk
vård som är mer tillgänglig och bekväm för patienterna, och som bygger på tillit och
kunskap. Det måste helt enkelt bli enklare att söka hjälpen man behöver när man
befinner sig på livets absoluta botten. I de större städerna i Sverige har man haft
prövotider med så kallade psykiatriambulanser, där resultaten har varit riktigt goda.
Man har kunnat fånga upp fler tidigt och många gånger har patienten kunnat stanna
kvar i hemmet. Mitt förslag är att vi ska utreda möjligheterna för liknande
utryckningsfordon i Norrbotten. Ett där personalen är utbildad speciellt inom
akutpsykiatri. Detta skulle kunna skapa ett bättre omhändertagande redan från
början.
För de patienter som inte är lika akuta skulle ett bra komplement vara en nätbaserad
psykiatriakut. Eftersom vi i Norrbotten har Digitalen skulle en enkel lösning på detta
vara en psykiatriutbildad sjuksköterska som hanterar de patienter som söker för
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psykisk ohälsa. Tillsammans måste vi som samhälle ta ansvaret för allas psykiska
hälsa. SSU Luleås medlemsmöte beslutade att bifalla motionen i sin helhet.
Vi yrkar följande:
5:1
5:2
5:3

att Socialdemokraterna i Region Norrbotten verkar för en utredning av
Psykiatriska utryckningsfordon i Norrbotten,
att Socialdemokraterna i Region Norrbotten verkar för att utveckla
Digitalen med komplement av psykiatriutbildade sjuksköterskor, samt
att Socialdemokraterna i Luleå antar motionen som sin egen och
skickar den vidare till Distriktsårskongressen i Norrbotten 2021.

Luleå 2020-11-13
Lina Kröger
Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
bifalla motionen i sin helhet, samt
Att
motionen skickas vidare till Distriktskongressen 2021.
Distriktsstyrelsens utlåtande motion 5
Motionen och motionären lyfter en mycket viktig fråga om rätten till vård och
tillgången till rätt sorts vård vid psykisk ohälsa. Vi vet att den psykiska ohälsan är en
växande problematik i Sverige. Ensamheten och utanförskapet bland dom äldre
ökar. Ungdomar känner ökad press och stress som leder till ångest och oro. Inte
minst nu under denna Corona pandemi kan man se att behovet av stöd och hjälp är
oerhört stort. Även om självmorden i Sverige minskat någon precis som motionen
pekar på är det idag fortfarande 15 000 varje år som försöker ta sitt liv. Av dessa är
det 1500 personer som årligen får sätta livet till som en konsekvens av psykisk ohälsa
och mörkertalet är förmodligen ännu större. För att bekämpa denna ohälsa måste alla
människor ta ansvar för att jobba bort det stigma som ofta finns när det kommer till
mentala problem och att söka hjälp för de problemen. Vi måste skapa förutsättningar
för människor att i större utsträckning söka vård tidigt på samma sätt som de hade
gjort om det hade handlat om ett brutet ben. Sjukvården måste också bli bättre på att
så tidigt som möjligt möta en patient med personal som har rätt verktyg för att
hantera den psykiskohälsan och därför ser distriktsstyrelsen positivt på förslaget om
att utreda möjligheten till införande av psykiatriska utryckningsfordon. Precis som
motionären beskriver måste det också bli enklare att söka hjälp, stegen in i vården
måste minskas och detta kan bland annat göras genom digital närvaro. Den
Socialdemokratiska Regiongruppen i Norrbotten har i den strategiska planen för
2021-2023 lyft behovet av fler digitala ingångar till bland annat
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ungdomsmottagningar men ser också att Digitalen och 1177 är områden som kan
vidareutvecklas för att möta behovet av fler ingångar till vården vid psykiska
problem.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla motionen

6. Sänk utomlänsersättningen för digitala
vårdtjänster inom primärvården – Luleå AK 2020
De senaste åren har antalet privata digitala vårdgivare ökat snabbt. Digitala
vårdtjänster via appar såsom Kry eller Min Doktor, Dr24, används av allt fler för att
snabbt kunna komma i kontakt med läkare. För många blir det här förstås ett sätt att
göra vården mer tillgänglig, men den här utvecklingen ökar samtidigt samhällets
sjukvårdskostnader.
Dessa nya kontaktsätt för patienter leder visserligen till att patienter snabbt fått
komma i kontakt med läkare. Dock har de visat sig att dessa patienter oftast söker för
lättare åkommor som hade kunnat åtgärdas av sjuksköterska eller rådgivning från
1177 utan att kontakt med läkare varit nödvändig. Samtidigt använder de mer
vårdkrävande patienterna även fortsättningsvis, den mer traditionella kontakten med
primärvård och sjukhus på orten. Kostnaden för ”nätbesöken” skickas dock till
regionen. Vilket gör att det betalas orimligt stora summor för att behandla lättare
åkommor, när dessa resurser hade behövts till patienter med de större vårdbehoven.
Detta leder till en felaktig fördelning av resurser.
Via en traditionell hälsocentral sorteras vårdbehoven redan vid tidsbokningen, medan
man via digitala vårdkontakter såsom vårdappar går före i kön och direkt får träffa en
läkare eller specialist. Även när detta inte behövs. Detta leder till ”en
undanträngningseffekt så att de mest sjuka patienterna får mindre resurser”. Läkare
är sjukvårdens dyraste resurs och dessa digitala besök avlastar inte den ordinarie
sjukvården för de patienter som har mest behov.
SKL har räknat kostnaderna och kommit fram till att de utomlänsersättningarna som
regionerna betalar för digitala vårdtjänster inom primärvården är för höga. De
skattepengar som är avsedda till hälso- och sjukvård ska inte gå till att betala ut
vinster. Att sänka ersättningen betyder inte att man anser att en digital utvecklingen
inom vården är felaktig eller onödig. Det är genom en fortsatt digitalisering som
hälso- och sjukvård kan utvecklas för att möta medborgarnas förväntningar på en
ökad tillgänglighet. Detta är särskilt viktigt för oss som bor i ett län med långa
avstånd. Men det måste ske på ett sätt som garanterar att tillgång till vård är jämlik
och styrs av medborgarnas behov och inte av privata företags kortsiktiga
vinstintressen. Detta utvecklingsområde jobbar även Region Norrbotten med.
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Däremot har regionen inte kommit tillräckligt långt gällande mobilitet eller tagit
tillvara på möjligheterna att visualisera patientinformation via 1177 till exempel. Det
här är ett område som har utvecklingspotential och som Region Norrbotten arbetar
med att förbättra.
SKL har tagit fram rekommendationer till regionerna om gemensamma
utomlänsersättningar för digitala vårdkontakter samt krav som vårdaktörerna måste
uppfylla för att ta del av ersättningen. Jag menar dock på att även fortsättningsvis
måste dessa krav på vårdaktörerna ytterligare tydliggöras!
I juni 2019 beslutade SKL:s styrelse om en ny rekommendation till regionerna om
gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdkontakter: Med kostnad 500
kronor för digital läkarkontakt. 425 kr för digital kontakt med psykolog, kurator eller
psykoterapeut. Samt 275 kr för digital kontakt med annan sjukvårdspersonal. Dock
har många regioner ingen, eller låg patientavgift för digitala vårdbesök vilket också i
mitt tycke behöver införas. Då man i många fall träffar en läkare eller specialist direkt
via appen. Det är även rimligt att patienter betalar egenavgifter för detta.
SKL har uppmuntrat regionerna att godkänna de nya taxorna så snart som möjligt
och att börja tillämpa dem senast den 1 oktober 2019. Idag skiljer det mellan de olika
regionerna om de sänkt ersättningen i enlighet med rekommendationer ifrån SKL.
En del regioner har inte gjort detta och ligger då något högre. Detta är en förbättring
sedan 2016 då systemet infördes. Initialt var utomlänstaxan, som hemlandstingen
betalade för de digitala vårdbesöken, på ungefär 1 800 kronor plus eventuell
patientavgift. Den kan dock fortfarande anses vara för hög även efter dagens
sänkning.
Under 2019 fram till augusti, i år, så har nätläkare kostat Region Norrbotten 4,3
miljoner kronor, det går att jämföra med hela förra året då kostnaderna landade på
2,5 miljoner kronor och kostnaderna fortsätter att öka över hela landet. Det är tydligt
att en större översyn av ersättningssystemet till dessa vårdgivare är på sin plats.
Regionerna har även möjlighet att påföra patientavgifter för de digitala
vårdkontakterna som skett via app, så att patienten faktureras i efterhand. Även
denna kostnad är en sådan som regionerna i större utsträckning bör harmonisera
mellan varandra, om man i Sverige ska kunna säga att man erbjuder en jämlik vård.
Det påverkar nämligen också var företagen som står bakom dessa appar väljer att
etablera sig. Det bör inte råda en konkurrensfördel för företagen att etablera sig i
vissa regioner för att kunna ta ut en högre vinst. Om inte landstingen kan komma
överens om en prissättning finns en risk att de privata digitala vårdtjänsterna slussar
patienter till det landsting som betalar bäst. I dagsläget befinner sig både Kry och
Min Doktor i Sörmland utifrån att de där ges bäst möjlighet att verka nationellt.
Nätläkarbolagen har högljutt motsatt sig denna sänkning av ersättning för deras
tjänster. Men de skattepengar som är avsedda till hälso- och sjukvård är inte till för
att nätläkarbolagen ska dela ut stora vinster. De är till för att regionerna ska leverera
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jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalité. Sänkningen av
utomlänsersättningen för digitala vårdtjänster inom primärvården bör därför
genomföras i samtliga regioner och harmoniseras så att dessa regler kan gälla
nationellt. Regionerna har redan idag en möjlighet att sänka utomlänsersättningen,
vilket en del regioner redan börjat göra. Det är dock rimligt att hela landets regioner
strävar efter att samma regelverk ska styra ersättningen.
Region Jönköpings län likställde exempelvis digitala primärvårdsbesök med
traditionella, fysiska. Detta gjorde att ersättningen för ett digitalt besök var
densamma som för ett vanligt. Och för patienter som inte kom från Region
Jönköping så var deras landsting tvungna att betala en extra avgift. Säg att en från en
annan region, använder någon av de digitala tjänsterna. Patienten betalar då
patientavgift till det företaget. Efter det digitala mötet överförs patientens ärende till
företagets samarbetspartner, t.ex. en privat vårdcentral i Region Jönköpings län. Den
får betalt av regionen, vilket motsvarar den så kallade utomlänstaxan minus
patientavgiften. Regionen i sin tur tar lika mycket betalt av patientens hemlandsting.
Det innebär alltså att den regionen får betala tex 500kr för varje patient som gör ett
digitalt besök, som slussas via Jönköpings län.
Socialstyrelsens definition av öppenvårdsbesök är: ”vårdkontakt inom öppen vård som
innebär fysiskt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal”. ”Min doktor”
appen använder dock frekvent formulär- och chattfunktion som de sedan benämner
som att ett öppenvårdsbesök har genomförts. Begreppet ”distanskontakt” innebär
istället enligt socialstyrelsen definition en ”vårdkontakt i öppen vård där hälso- och
sjukvårdspersonal och patient är rumsligt åtskilda”. Faktum är att utifrån detta, skulle
även en kontakt via vårdappar, kunna jämställas med exempelvis telefonkontakt
mellan patient och läkare. Det skulle kunna motivera att ett vårdbesök istället ersätts
på samma nivå som en telefonkontakt, alltså ned till 140kr i ersättning per digital
vårdkontakt. Istället för att digitala vårdkontakter ska jämställas med ett fysiskt besök
hos en läkare i öppenvård. Jag menar på att dessa definitioner också behöver ses
över. Detta så att definitionen hänger med i teknikutvecklingen.
En läkaretisk regel (nr 8) anger att »Läkaren ska inte utan undersökning eller annan
tillräcklig kunskap om patienten ge råd eller behandling.« I det digitala mötet kan läkaren
nämligen inte göra en kroppslig undersökning av patienten som att palpera lever eller
lymfkörtlar, inte heller med stetoskop lyssna på hjärta, lungor eller använda
knackning (perkussion) med hjälp av hand och fingrar. Detta ställer alltså en större
avgränsning på vilka typer av bedömningar en läkare kan göra på avstånd. Jag finner
det därför märkligt att en digital vårdkontakt kan bedöma orsaken till exempelvis
sömnsvårigheter via ett app-besök på 15 minuter och föreskriva passande
medicinering utifrån detta.
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Detta kan man se via reklam och marknadsföring som ger en missvisande bild då de
visar en läkare med stetoskop och vit rock på sina affischer. Fast det knappast går att
använda ett stetoskop på distans, ej heller en vit rock behövs vid digitala vårdbesök.
Reklam måste ske på ett etiskt sätt och därför menar jag på att även marknadsföring
för detta område behöver ses över.
Det finns även andra problem med nätläkare, de föreskriver även antibiotika i en allt
för hög grad. Siffror i Region Jönköpings län, 2017 visade att när det gäller
lunginflammation har ”Kry” ställt felaktiga diagnoser i 26 av 40 granskade fall. ”Min
doktor” appens facit är sämre med hela 31 felaktiga diagnoser av 42 granskade
journaler. Min doktor gav dessutom antibiotika till alla sina patienter som enligt
regionen fått en felaktig diagnos. I Krys fall gäller det nästan alla, 23 av 26.
Riktlinjerna för behandling av misstänkt lunginflammation förutsätter att läkarna
bland annat lyssnar på lungor och kontrollerar andning och puls. Detta har alltså inte
kunnat ske i dessa fall då kontakt skett via en app. Region Jönköping fastslår även att
det har också funnits bristfälliga journalanteckningar ifrån dessa besök så underlag till
besluten om att föreskriva antibiotika har inte kunnat fastställas. För att dessa
bedömningar ska kunna ske på ett korrekt sätt behöver de digitala vårdapparna också
kunna erbjuda fysiska besök som uppföljning om de skall kunna leva upp till de krav
som finns i riktlinjer för behandling av en mängd åkommor och tillstånd.
2018 kunde de kontroversiella privata vårdbolagen fakturera landstingen över en
kvarts miljard, 280 miljoner kronor. Detta slöseri med våra gemensamma resurser
måste naturligtvis upphöra!
Problemet är att det inte finns någon nationell definition och prissättning av digitala
läkarbesök. Samt att regelverk och lagstiftning inte har hunnit med i
teknikutvecklingen.
Utifrån ovan anförda, yrkar jag:
6:1

att Socialdemokraterna verkar för att digitala vårdbesök tydligare
definieras som begrepp, då de i dagsläget ofta likställs med ett besök i
öppen vård,

6:2

att Socialdemokraterna verkar för att regelverk och lagstiftning
ytterligare följer den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvården,

6:3

att Socialdemokraterna verkar för att utomlänsersättningen för digitala
vårdtjänster inom primärvården bör regleras i samtliga regioner och
harmoniseras så att dessa regler kan gälla nationellt,

6:4

att Socialdemokraterna verkar för att även patientavgifter för digitala
vårdtjänster i högre grad harmoniseras mellan samtliga regioner så att
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inte detta i sig innebär en konkurrensfördel i vissa län för de digitala
vårdföretagen,
6:5

att Socialdemokraterna verkar för att digitala vårdgivare ska följa
STRAMAs (Samverkan mot antibiotikaresistens) riktlinjer om
antibiotikaförskrivning och vilka diagnoser som lämpar sig för digitala
besök,

6:6

att Socialdemokraterna verkar för att digitala vårdgivare som inte följer
STRAMAs riktlinjer om antibiotikaförskrivning kan innebära att de
exempelvis kan fråntas tillstånd att bedriva sin vårdverksamhet om inte
dessa riktlinjer följs,

6.7

Att Socialdemokraterna verkar för en tydligare uppföljning gentemot
digitala vårdgivare utifrån krav på journalföring, patientsäkerhet, samt
vilka diagnoser som kan ställas utifrån ett digitalt vårdbesök,

6:8

Att Socialdemokraterna verkar för att digitala vårdbesök kan komma
att jämställas med ett vårdbesök som sker på distans och att taxan
därmed kunde sänkas ytterligare,

6:9

att Socialdemokraterna verkar för att annonser och marknadsföring
ifrån vårdgivare sker på ett etiskt ansvarsfullt sätt,

6:10

att Socialdemokraterna verkar för att den fysiska och digitala vården
bör integreras och att även erbjuda fysisk vård ska vara ett villkor för
att nätläkare ska få ingå i ett system med offentlig finansiering, samt

6:11

att Socialdemokraterna även verkar för att samma ägare ej ska stå
bakom både apoteksföretag samt privata eller digitala vårdgivare då det
i dessa fall kan innebära en typ av intressekonflikt utifrån att en ökad
föreskrivning av läkemedel i dessa fall då ger ökad vinst

Luleå 2019-10-16 Helene Geelnard
Luleå AK:s representantskap beslutar att bifalla motionen i sin helhet.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 6
Regeringen har under hösten 2019 gett Sveriges Kommuner och Regioner, 33
miljoner för att utveckla 1177 Vårdguiden. Tanken är att första linjens vård ska
utvecklas och moderniseras, så att besökare ska kunna beskriva sina symtom digitalt
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och sedan lotsas fram till egenvårdsråd eller till ett digitalt eller fysiskt besök.
Regionfullmäktigegruppen har föreslagit att Norrbotten ska bli försöksregion med en
digital lösning med ingång via 1177 som har tillgång till patientens journal. Detta
skulle motverka möjliga missbruk och felaktig utskrivning av läkemedel, samt minska
risken för antibiotikaresistens.
Region Norrbotten öppnade den 27 februari 2020 ”Digitalen” som är en digital
ingång till sjukvården via 1177, en patientsäker och direkt ingång till sjukvården i
Norrbotten, där mötet dokumenteras i den egna patientjournalen.
Med denna nya ingång hoppas vi att fler väljer Region Norrbottens lösning och att
fortsätta påverkansarbetet gentemot SKR:s sjukvårdsdelegation och styrelse som är
de som fastställer ersättningsnivån för utomlänsvård att ersättningen sänks samt att
de som vill erbjuda dessa tjänster även ska kunna erbjuda fysiska möten i regionen
och därmed behöver finnas där.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

bifalla motionen.

7. Diabetes och ögonproblem – Luleå AK 2020
Många med diabetes får ögonproblem. Många använder för torra ögon ögondroppar
som innehåller konserveringsmedel. Det är lätt att missa att ögondroppar innehåller
konserveringsmedel som kan skapa problem ifall man är allergisk.
Jag yrkar:
7:1

att medicin som är receptfria och säljs på apotek skall förses med en
varningstext om att det innehåller konserveringsmedel,

7:2

att all sjukvårdspersonal skall informera om utskriven medicin
innehåller konserveringsmedel och de problem som kan uppstå,

7.3

att Luleå AK bifaller motionen och skickar den vidare till
distriktskongressen, samt

7:4

att Distriktskongressen bifaller motionen och skickar den vidare till vår
riksdagsgrupp att ta upp i riksdag och regering.

Luleå 2019-11-04 Eva Hedesand Lundqvist
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Luleå AK:s representantskap beslutar att bifalla motionen i sin helhet.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 7
Motionären har belyst problemet att det t.ex. i ögondroppar tillsätts
konserveringsmedel utan att det tydligt eller överhuvudtaget anges på förpackningen.
Detta är givetvis ett problem att det kan innebära stora konsekvenser för de som har
en överkänslighet för vissa tillsatser.
Det blir då nödvändigt att läsa medföljande information för att utläsa samtliga
tillsatser i produkten. På apoteken finns många gånger kunniga apotekare som kan
hjälpa till att hitta det rätta läkemedlet och därmed kunna undvika eventuella
komplikationer. Det finns självklart anledning att uppmärksamma eventuella risker
med läkemedel som innehåller tillsatser som kan ge reaktioner. I sjukvården finns
idag allt fler apotekare för att kunna vägleda läkare med stor kunskap om effekter av
olika läkemedel och hur dessa kan och inte ska kombineras för att inte ta ut
effekterna eller ge problem för användaren.
Vi ser dock problem med att på själva förpackningen föreslår fler märkningar. Med
den stora variationen av överkänslighet för olika tillsatser, blir det angeläget att
hänvisa till medföljande bipacksedeln till läkemedlet eller att ta hjälp av personal på
apoteket för att försäkra sig om eventuella tillsatser som just jag får reaktioner av.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.

8. Osteoporos – Kalix AK
I Sverige sker årligen ca 70 000 frakturer, 75% av de drabbade är kvinnor. Sverige har
mest frakturer i världen sett till befolkningsmängden vilket är ett stort lidande för den
drabbade och en stor kostnad för sjukvården på ca 5miljarder.
En stor del av de som drabbas av frakturer lider av osteoporos dvs benskörhet.
Vi kan förebygga en del av dessa fall med frakturer.
Jag yrkar på:
8:1

att mätning av bentäthet införs som hälsokontroll, samt

8:2

att motionen antas av AK:s medlemsmöte och skickas vidare till
distriktskongressen
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Anette Wernersson Socialdemokraterna Kalix
Kalix arbetarekommuns medlemsmöte beslutar bifalla motionen i sin helhet.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 8
Motionären föreslår att införa bentäthetsmätning som en hälsokontroll. Risken för
ökad benskörhet (poröst ben) är en åldersrelaterad förändring och drabbar ca 70 000
personer årligen, flertalet äldre kvinnor men även män.
Det finns en hel del som är möjligt att göra i förebyggande syfte och det behöver
börja redan tidigt. Risken för att få en bensjukdom som osteroporos kan minskas om
du tar hand om skelettet under hela livet genom kost som är rik på kalcium och
framförallt motion. Det finns anledning att uppmärksamma risken för att fler
kommer att finnas i riskgruppen och därmed drabbas av osteroporos med tanke på
att allt fler unga idag inte rör sig i tillräcklig grad. Att idag införa det som en del av en
hälsokontroll är som vi bedömer det inte möjligt med tanke att det kräver röntgen
eller ultraljud och den stora bristen på dessa kompetenser inom vården.
Distriktsstyrelsen förslår att regionfullmäktigegruppen lyfter frågan. Det skulle kunna
vara genom att införa ett screeningprogram vid lämplig ålder för att kunna identifiera
riskgrupper, möjligheten med ökad information om osteroporos och metoder för att
identifiera personer i riskgruppen vid dagens hälsosamtal som erbjuds vid 40, 50 och
60 år.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.

9. Tänderna tillhör övriga kroppen – Enskild 2020
I samband med att jag fick problem i käken så blev jag medveten om hur tänder,
näsa, mun, ögon och öronen hör ihop. Tänderna och därmed måste behandlas som
en del av kroppen. Dålig tandhälsa kan ge infektioner, åderförkalkning och
tandlossning. Det kan också ge hjärtinfarkt och skada hälsotillståndet.
En jämlik tandvård gör att folkhälsan blir bättre samt ger jämlik och jämställd
folkhälsa.
Jag yrkar:
9:1

att tandvård jämställs med annan sjukvård,

9:2

att tandvården ingår i samma försäkringssystem som annan sjukvård,
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9:3

att patientavgifterna skall vara desamma inom tandvård och sjukvård, s

9:4

att Luleå AK bifaller motionen och skickar den vidare till
distriktskongressen, samt

9:5

att Distriktskongressen bifaller motionen och skickar den vidare till vår
riksdagsgrupp att ta upp i riksdag och regering

Luleå 2019-11-04 Eva Hedesand Lundqvist
Luleå AK:s representantskap beslutar att bifalla att-sats 4 och att i övrigt anse
motionen besvarad.

10. Tandvård – Kalix AK 2020
Frisktandvårdsavtalet kommer att försvinna, nya avtal kommer ej att tecknas.
Beslutet är taget utifrån bristen på tandläkare. Vid frisktandvårdsavtalet betalades en
liten summa varje månad och den behövande fick tandvård under den period avtalet
gällde. Som det nu ser ut kommer fullpris att gälla. Tandhälsan är redan är väldigt
olika hos befolkningen beroende på vilken ekonomi som finns. Oftast gäller; god
ekonomi bättre tandhälsa, dålig ekonomi sämre tandhälsa. Många sjukdomar är
förenade med dålig tandhälsa, även den psykiska hälsan påverkas negativt.
Att försämra ytterligare för de med de minsta resurserna är inte godtagbart.
Polariseringen ökar inom många områden och vi måste vända tillbaka och få ett mer
jämställt samhälle. Att få tandvården mer tillgänglig för alla borde vara mer prioriterat
och att ta bort avtalet gör att tandvårdsbesöken minskar kanske mest för de som
behöver det mest.
Vi yrkar på:
10:1
att vi tar tillvara tandläkare under utbildning samt de som gått i
pension.,
10:2

att frisktandvårdsavtalet ska finnas kvar och förbättras,

10:3

att tandvården ska ingå i sjukvården där högkostnadsskyddet för
tandvård ska regleras och ses över, samt

10:4

att motionen antas av AK:s medlemsmöte samt skickas vidare till
distriktskongressen.
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Fackliga utskottet Socialdemokraterna Kalix.
Kalix 2019-11-22
Distriktsstyrelsens utlåtande, motionerna nr 9-10
Motionärerna till motion nr 9 och 10 lyfter vikten av en bra tandvård, att tänderna
borde anses som en del av kroppen och föreslår att tandvården ska ingå i sjukvårdens
högkostnadsskydd. Detta är en fråga som många gånger diskuterats inom partiet och
distriktskongressen är inget undantag. Det finns också ett flertal nationella
utredningar inom ämnet. Först och främst är det viktigt att peka på det faktum att
distriktsstyrelsen och partiet i stort har ambitionen att ta steg för en tandvård som
ingår i den befintliga försäkringen för övriga hälso- och sjukvården eller ett liknande
system, men dessa steg måste göras på ansvarsfullt sätt.
När tandvården och frågan om att den ska ingå i högkostnadsskyddet diskuteras är
det viktigt att ta hänsyn till den utveckling som skett genom åren. 1974 infördes i
Sverige en allmän tandvårdsförsäkring som omfattade alla typer av behandlingar.
Arvodet för respektive åtgärd reglerades genom en statlig tandvårdstaxa. Denna
tandvårdsreform innebar också en utbyggnad av folktandvården, där landstingen fick
ett lagstadgat ansvar för barn och ungdomstandvården samt specialisttandvården.
Efter denna utbyggnad har flera försök gjort att reformera systemet, bland annat
lades tre propositioner fram under 1980 och 1990-tal men ingen av dessa
genomfördes eftersom stödet i riksdagen uteblev. När tandvårdsstödet så småningom
reformerades år 1999 avskaffades den statliga regleringen av arvoden för tandvård
som tidigare funnits och det blev upp till respektive vårdgivare att sätta sina priser.
Samtidigt upphävdes den statliga etableringskontrollen för tandläkare. 1999 års tandvårdsförsäkring var inriktad på att ge alla vuxna ett visst ekonomiskt stöd för den
hälsofrämjande tandvården.
I stället för att patienten skulle ersättas med en procentuell andel av sin totala
tandvårdskostnad gavs en fast ersättning per tandvårdsåtgärd. Dessutom infördes ett
särskilt skydd mot höga kostnader för mer omfattande och kostnads-krävande
protetiska behandlingar och för tandreglering. År 2002 infördes den så kallade 65plusreformen som innebar ett ytterligare utökat skydd mot höga kostnader för
protetiska behandlingar. Patienter som omfattades av skyddet, dvs. de som var äldre
än 64 år, betalade som mest 7 700 kronor samt materialkostnader för omfattande
protetiska behandlingar vilket ledde till en kraftig ökning av efterfrågan på protetisk
vård och till att systemet blev kostnadsdrivande. Patienter yngre än 65 år hade viss
subvention för så kallad bas-tandvård men saknade ett reellt skydd mot hög
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tandvårdskostnad.
Det statliga tandvårdsstödet ändrade karaktär i samband med 2008 års
tandvårdsreform. En viktig förändring var att statens åtagande definierades tydligare
och att stödet ska utgå från patientens tillstånd. Tidigare skulle omfattande
behandlingar förhandsprövas av Försäkringskassan. Det nya stödet innebär i stället
ett stort ansvar för den enskilda vård-givaren eller behandlaren att bedöma vilken
tandvård som, enligt det statliga regelverket, ska berättiga till ersättning. I grunden
ligger ett generellt stöd som lämnas till alla som be-söker tandvården. Det statliga
tandvårdsstödet består idag av tre olika bidrag: allmänt tandvårdsbidrag, särskilt
tandvårdsbidrag och skydd mot höga kostnader.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort flera satsningar på tandvården från
2014 år och framåt. Det allmänna tandvårdsbidraget har dubblats för alla och
fyrdubblats för äldre mellan 65-74 år. Åldersgränsen för den kostnadsfria tandvården
har höjts och nu kan alla upp till och med 23 år besöka tandläkaren gratis. Allmänt
tandvårdsbidrag ges till alla som är 23 år eller äldre. Detta får användas för betalning
av all ersättningsberättigad tandvård. Storleken på den beror på patientens ålder. Till
och med det år patienten fyller 29 år och från och med det år patienten fyller 65 år är
bidraget 300 kronor per år. Från och med det år patienten fyller 30 år och till och
med det år patienten fyller 64 år är bidraget 150 kronor per år. När stora reformer
diskuteras är det också viktigt att ta hänsyn till dom kostnader som skulle uppstå om
tandvården genom ett klubbslag i riksdagen skulle komma att ingå i
högkostnadsskyddet. Ett sådant beslut skulle innebära en kostnadsökning på mellan
22 till 25 miljarder.
Regeringen och Socialdemokraterna ser att mer behöver göras för att skapa bättre
förutsättningar inom tandvården och därför har den socialdemokratiskt ledda
regeringen uppdragit åt Veronika Palm att utreda och därefter föreslå hur
tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt.
Föreslagna förändringar ska gynna en regelbunden och förebyggande tandvård.
Meningen är att minska skillnaderna i tandhälsa bland befolkningen.
Distriktsstyrelsen anser att utredningen och dess förslag måste presenteras innan
större förändringar av tandvården kan genomföras. I motionen från Kalix
arbetarekommun lyfter motionären frågan om att tillvarata läkare under upplärning
och dom som tagit pension. Detta är en viktig fråga och regionen försöker redan idag
att erbjuda tandläkare som passerat pensionsåldern att arbeta för att underlätta
trycket inom folktandvården. På folktandvården i Gällivare ha ett flertal
pensionerade läkare ställt upp och agerat stöd åt nya tandläkare och tandläkare under
upplärning samt även hoppat in och genomfört vårdinsatser vid behov. Vidare
arbetar den socialdemokratiska regiongruppen i Norrbotten med att ta fram förslag
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för att stärka tandvården i länet.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse motionerna besvarade.

11. Tandvård i Norrbotten – Piteå AK 2020
Tandhälsa är viktigt för den generella folkhälsan. Sambandet mellan dålig tandhälsa
och andra hälsoproblem är väl känt. Tillgången till god tandvård är därmed av
intresse för att skapa en god folkhälsa. Regionen har ett stort, näst intill generellt,
ansvar att se till att det finns tillgänglig och god vård i olika former för hela
befolkningen. Tyvärr brister detta ansvar i stora stycken, särskilt när det kommer till
tandvård.
Jag skriver motionen med mina egna upplevelser som bakgrund, som ganska
nyinflyttad försökte jag alldeles nyligt att få bli patient hos folktandvården i Piteå.
Döm om min förvåning när jag då fick meddelandet att de har 5 (!) års kö för att bli
kallad till en vanlig undersökning. På frågan om hur jag skulle bete mig för att få
komma till en undersökning i rimligare tid fick jag det något svävande svaret att det
ju finns privata alternativ. Vid en titt på regionens hemsida dedikerad till
folktandvården finns ingen information om de långa väntetiderna och inte heller
någon information om vart en som medborgare med en så basal önskan att få
komma på en undersökning med någorlunda regelbundenhet ska vända sig. Detta
måste sägas vara under all kritik. Regionen har ett särskilt ansvar att tillhandahålla,
informera om och hålla samman en välfungerande vårdapparat, då duger det inte att
inte ens informera i de mest uppenbara informationskanalerna om hur en som
medborgare ska gå tillväga för att kunna tillgodogöra sig en grundläggande
samhällsfunktion så som tandvård.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag:
11:1
att Socialdemokraterna i Region Norrbotten driver frågan om att lösa
tandvårdskrisen i länet samt att regionen på ett tydligare vis ska
informera om hur man som medborgare ska kunna tillgodogöra sig
den grundläggande samhällsservice som tandvård är på bästa vis,
11:2

Att Socialdemokraterna i Piteå antar motionen som sin egen, samt

11:3

att den sänds till distriktsårskonferensen för Socialdemokraterna i
Norrbottens årskongress.

Jonas Gunnarsson
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Piteå arbetarekommuns representantskap beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 11
Motionären lyfter en oerhört viktig fråga och pekar samtidigt ut att regionen har ett
särskilt ansvar att tillhandahålla, informera om och hålla samman en välfungerande
vårdapparat och där ingår självklart tandvården och norrbottningarnas tandhälsa. I
dagsläget saknar Norrbotten ca 25 tandläkare och bristen blir större och större viket
självklart skapar köer. Detta är något som måste förändras. Ett flertal satsningar på
utlandsrekrytering är genomförda och har visat sig ge bra resultat. Stora delar av den
rekrytering som genomfördes perioden 2014–2018 omintetgjordes när Socialstyrelsen
ändrade sina språkkrav vilket resulterade i att alla tandläkare måste klara
universitetssvenska nivå c innan dom får praktisera. Precis som motionären pekar
måste stora ansträngningar genomföras för att åtgärda problemen för folktandvården
i Norrbotten och den socialdemokratiska regiongruppen har i den strategiska planen
pekat ut tandvården som en av 12 stora frågorna som gruppen och regionen ska
fokusera på. Distriktsstyrelsen anser att det är extra viktigt att vi socialdemokrater i
Norrbotten är tydliga med hur vi vill bedriva och utveckla tandvård då
regionledningen med Sjukvårdspartiet, centern och moderaterna inte klarar av att axla
ansvaret för frågan. Regionledningen har vid ett flertal tillfällen sagt att den tidigare
goda tillgången på tandläkare har vant norrbottningarna vid att alla vuxna ska få sina
tänder undersökta hos Folktandvården, men påminner i samma andetag om att
vuxentandvård är en fri marknad och att grunduppdraget för regionen är
Barntandvård. Detta är något som distriktsstyrelsen och socialdemokraterna i
regionen inte accepterar. Vi socialdemokrater anser att regionen måste ta ett ansvar
för att förbättra både kvalité och tillgänglighet för all tandvård inte bara den för barn.
För att ta det ansvaret och för att förbättra tandvården i Norrbotten kommer det att
kräva ett långsiktigt och strategiskt arbete med en rad nya reformer. Den
socialdemokratiska regiongruppen har under februari 2021 lämnat in en motion till
regionfullmäktige i syfte att påbörja ett omtag för Folktandvården i Norrbotten.
Motionen innehåller i huvudsak 4 områden:
Upphandla en utbildningsenhet som tar hand om nyexaminerade tandläkare för
att ge dem en bra start på sin karriär. Utbildningsenheten ska vara en del av en redan
befintlig folktandvårdsklinik där seniora tandläkare kan verka som tandläkare,
vägleda, handleda och utföra tandvård tillsammans med övriga kompetenser som
tandsjuksköterskor och tandhygienister som finns inom folktandvården, för att visa
på vikten av samverkan och stärka teamet.
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Starta en distansutbildning för tandläkare Region Norrbotten bör tillsammans
med Umeå Universitet utreda möjligheterna att ta fram en distansutbildning för
tandläkare. Ett av de stora problemen idag är att många tandläkare som utbildas inte
blir kvar på utbildningsorten eller i det regionala närområdet. Distansutbildningar ges
redan idag för många andra yrkesgrupper som ex lärare och socionomer med gott
resultat. Att läsa på distans öppnar upp möjligheten till studier för de som inte har
möjlighet att flytta. Norrbottens utbildningsenhet skulle kunna fungera som ett nav i
detta arbete.
Regionaliserad tandläkarutbildning. Vi vill att Region Norrbotten tar initiativ till
att utreda en möjlighet till att regionalisera delar av tandläkarutbildningen, i likhet
med den regionaliserade läkarutbildning som nu är en naturlig verksamhet på
Sunderby sjukhus.
Utbildningsenheten får ett uppdrag att stärka upp folktandvårdens verksamheter i
hela Norrbotten. Det finns ett stort behov av tandläkare i hela Norrbotten. Därför
bör uppdraget för utbildningsenheten även vara en del av ett kompetensteam för
folktandvården där erfarna och nya tandläkare under perioder jobbar på olika orter
för att skapa kontinuitet och locka nya tandläkare att etablera sig vid någon av länets
mottagningar. Försöket bör göras över en längre tid, förslagsvis minst 10 år, för att
kunna bidra till hållbara och långsiktiga lösningar med målet om fler tandläkare vid
folktandvård i Norrbotten.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla motionen.

12. En sjuk- och hälsovård för alla – Luleå AK 2020
Det är en mänsklig rättighet att själv få identifiera sig och att ha möjlighet att få leva
sitt liv helt och fullt. Vårt samhälle ska vara öppet och rustat för att möta alla
människor. De flesta HBTQ+-personer har god hälsa, men trots det har en större
andel av HBTQ+-personer sämre hälsa än den övriga befolkningen.
En av anledningarna är att HBTQ+-personer möts av fördomar och kränkningar,
vilket påverkar hälsan. HBTQ+-personer är också mer exponerade för fysiskt och
psykiskt våld. Det blir extra tydligt när vi tittar på transpersoner, unga som vuxna.
Självmordstankar och självmordsförsök är vanligare bland HBT+-ungdomar än
bland heterosexuella i samma ålder. Det är allvarligt och tydliga varningssignaler som
måste tas på allvar.
Vi yrkar:
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12:1

att den socialdemokratiska regiongruppen får i uppdrag att ta initiativ
till att HBTQ+-personers (bosatta i Norrbotten) hälsa följs upp och
belyses när regionala folkhälsoundersökningar görs,

12:2

att den socialdemokratiska regiongruppen initierar utbildningsinsatser
avseende särskilt unga HBTQ+-personers hälsa, för anställda inom
Region Norrbotten för att öka HBTQ+-kompetensen i vård och
bemötande,

12:3

att den socialdemokratiska regiongruppen initierar en särskild satsning
för att öka HBTQ+-kunskapen för barnmorskor och gynekologisk
personal om gruppen kvinnor som har sex med kvinnor,

12:4

att den socialdemokratiska regiongruppen arbetar för att initiera
öppnandet av en särskild mottagning i länet för män som har sex med
män,

12:5

att den socialdemokratiska regiongruppen verkar för att Region
Norrbotten tar fram en egen handlingsplan gällande vård för
transpersoner,

12:6

att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen,

12:7

att motionen skickas till Distriktsårskongressen, samt

12:8

att motionen, om Luleå arbetarekommun avslår den, skickas till
Distriktårskongressen som enskild.

Luleå i oktober 2019
Styrelsen för HBT-Socialdemokrater Norrbotten/Lena Edenbrink

13. En sjuk- och hälsovård för alla – Piteå AK 2020

Det är en mänsklig rättighet att själv få identifiera sig och att ha möjlighet att få leva
sitt liv helt och fullt. Vårt samhälle ska vara öppet och rustat för att möta alla
människor. De flesta HBTQ+-personer har god hälsa, men trots det har en större
andel av HBTQ+-personer sämre hälsa än den övriga befolkningen.
En av anledningarna är att HBTQ+-personer möts av fördomar och kränkningar,
vilket påverkar hälsan. HBTQ+-personer är också mer exponerade för fysiskt och
psykiskt våld. Det blir extra tydligt när vi tittar på transpersoner, unga som vuxna.
Självmordstankar och självmordsförsök är vanligare bland HBT+-ungdomar än
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bland heterosexuella i samma ålder. Det är allvarligt och tydliga varningssignaler som
måste tas på allvar.
Vi yrkar
13:1

att den socialdemokratiska regiongruppen får i uppdrag att ta initiativ
till att HBTQ+-personers (bosatta i Norrbotten) hälsa följs upp och
belyses när regionala folkhälsoundersökningar görs,

13:2

att den socialdemokratiska regiongruppen initierar utbildningsinsatser
avseende särskilt unga HBTQ+-personers hälsa, för anställda inom
Region Norrbotten för att öka HBTQ+-kompetensen i vård och
bemötande,

13:3

att den socialdemokratiska regiongruppen initierar en särskild satsning
för att öka HBTQ+-kunskapen för barnmorskor och gynekologisk
personal om gruppen kvinnor som har sex med kvinnor,

13:4

att den socialdemokratiska regiongruppen arbetar för att initiera
öppnandet av en särskild mottagning i länet för män som har sex med
män,

13:5

att den socialdemokratiska regiongruppen verkar för att Region
Norrbotten tar fram en egen handlingsplan gällande vård för
transpersoner,

13:6

att Piteå arbetarekommun antar motionen som sin egen,

13:7

att motionen skickas till Distriktsårskongressen, samt

13:8

motionen, om Piteå arbetarekommun avslår den, skickas till
Distriktårskongressen som enskild.

Piteå i november 2019
Styrelsen för HBT-Socialdemokrater/Carola Eichwurzel Wilhelm

14. En sjuk- och hälsovård för alla – Enskild 2020
Det är en mänsklig rättighet att själv få identifiera sig och att ha möjlighet att få leva
sitt liv helt och fullt. Vårt samhälle ska vara öppet och rustat för att möta alla
människor. De flesta HBTQ+-personer har god hälsa, men trots det har en större
andel av HBTQ+-personer sämre hälsa än den övriga befolkningen.
En av anledningarna är att HBTQ+-personer möts av fördomar och kränkningar,
vilket påverkar hälsan. HBTQ+-personer är också mer exponerade för fysiskt och
psykiskt våld. Det blir extra tydligt när vi tittar på transpersoner, unga som vuxna.
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Självmordstankar och självmordsförsök är vanligare bland HBT+-ungdomar än
bland heterosexuella i samma ålder. Det är allvarligt och tydliga varningssignaler som
måste tas på allvar.
Vi yrkar:
14:1

att den socialdemokratiska regiongruppen får i uppdrag att ta initiativ
till att HBTQ+-personers (bosatta i Norrbotten) hälsa följs upp och
belyses när regionala folkhälsoundersökningar görs,

14:2

att den socialdemokratiska regiongruppen initierar utbildningsinsatser
avseende särskilt unga HBTQ+-personers hälsa, för anställda inom
Region Norrbotten för att öka HBTQ+-kompetensen i vård och
bemötande,

14:3

att den socialdemokratiska regiongruppen initierar en särskild satsning
för att öka HBTQ+-kunskapen för barnmorskor och gynekologisk
personal om gruppen kvinnor som har sex med kvinnor,

14:4

att den socialdemokratiska regiongruppen arbetar för att initiera
öppnandet av en särskild mottagning i länet för män som har sex med
män,

14:5

att den socialdemokratiska regiongruppen verkar för att Region
Norrbotten tar fram en egen handlingsplan gällande vård för
transpersoner,

14:6

att Kiruna arbetarekommun antar motionen som sin egen,

14:7

att motionen skickas till Distriktsårskongressen, samt

14:8

att motionen, om Kiruna arbetarekommun avslår den, skickas till
Distriktårskongressen som enskild.

Distriktsstyrelsens utlåtande, motionerna 12-14
I slutrapporten ”Projektet HBTQ+, psykisk ohälsa och suicidprevention”, framtagen
av Region Norrbotten under förra mandatperiod (2018), framförs viktiga inriktningar
för ett betydande arbete som återstår i området – bland annat tydliga kontaktytor,
bättre inkludering, särskild kompetens och kunskap, ett medskapande arbetssätt samt
ett perspektiv som även inkluderar andra diskrimineringsgrunder som bl. a. etnisk
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ursprung, funktionsnedsättning och ålder.
Vi stödjer motionärens uppfattning att detta är ett område som den
socialdemokratiska regiongruppen även fortsatt bör prioritera för att säkerställa en
jämlik vård i Norrbotten.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla motionerna.

15. En kommunal äldreomsorg för alla – Luleå AK
2020
Att bli gammal och plötsligt inte klara sådant som vardagen tidigare varit fylld av –
allt från inköp av livsmedel, kläder etc till personlig hygien – är en stor och
omvälvande förändring för många. Att exempel tilldelas hemtjänst och dagligen få
besök av ”främlingar” i sitt hem och dessutom tvingas ta emot hjälp med det mest
personliga och privata skrämmer många.
Detta gäller inte minst många äldre hbtq+-personer och då kanske i synnerhet
transpersoner. För att uppnå en professionell och korrekt behandling och ett lika
professionellt och korrekt bemötande, behöver alla anställda inom den kommunala
hemtjänsten och äldreomsorgen – och även de som arbetar som personliga
assistenter – öka sina kunskaper om hbtq+-personers livssituation.
God vård och omsorg kräver hbtq+-kompetens hos dem som möter äldre brukare
och klienter. Det är också viktigt med ett tryggt kommunalt omsorgsboende med
hbtq+-kompetent personal – det kan antingen vara ett integrerat boende med god
hbtq+-kompetens eller genom hemtjänstpersonal med sådan kompetens.
Vi yrkar:
15:1

att de socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupperna i länets
kommuner verkar för genomförandet av utbildningsinsatser för
personal inom hemtjänst, äldreomsorg och socialtjänsten för att öka
kunskaperna om hbtq+-personer för att få till stånd bättre stöd och
hjälp samt bemötande, vård och omsorg inom den kommunala
hemtjänsten och äldreomsorgen

15:2

att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen

15:3

att motionen skickas till Distriktsårskongressen, samt
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15:4

att motionen, om Luleå arbetarekommun avslår den, skickas till
Distriktårskongressen som enskild

Luleå i oktober 2019
Styrelsen för HBT-Socialdemokrater Norrbotten/Lena Edenbrink

16. En kommunal äldreomsorg för alla – Piteå AK
2020

Att bli gammal och plötsligt inte klara sådant som vardagen tidigare varit fylld av –
allt från inköp av livsmedel, kläder etc till personlig hygien – är en stor och
omvälvande förändring för många. Att exempel tilldelas hemtjänst och dagligen få
besök av ”främlingar” i sitt hem och dessutom tvingas ta emot hjälp med det mest
personliga och privata skrämmer många.
Detta gäller inte minst många äldre hbtq+-plus-personer och då kanske i synnerhet
transpersoner.

För att uppnå en professionell och korrekt behandling och ett lika professionellt och
korrekt bemötande, behöver alla anställda inom den kommunala hemtjänsten och
äldreomsorgen – och även de som arbetar som personliga assistenter – öka sina
kunskaper om hbtq+-personers livssituation. God vård och omsorg kräver hbtq+kompetens hos dem som möter äldre brukare och klienter.
Det är också viktigt med ett tryggt kommunalt omsorgsboende med hbtq+kompetent personal – det kan antingen vara ett integrerat boende med god hbtq+kompetens eller genom hemtjänstpersonal med sådan kompetens.
Vi yrkar
16:1

att de socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupperna i länets
kommuner verkar för genomförandet av utbildningsinsatser för
personal inom hemtjänst, äldreomsorg och socialtjänsten för att öka
kunskaperna om hbtq+-personer för att få till stånd bättre stöd och
hjälp samt bemötande, vård och omsorg inom den kommunala
hemtjänsten och äldreomsorgen,

16:2

att Piteå arbetarekommun antar motionen som sin egen,

16:3

att motionen skickas till Distriktsårskongressen, samt

16:4

att motionen, om Piteå arbetarekommun avslår den, skickas till
Distriktårskongressen som enskild.
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Piteå i november 2019
Styrelsen för HBT-Socialdemokrater/Carola Eichwurzel Wilhelm

17. En kommunal äldreomsorg för alla – Kiruna AK
2020
Att bli gammal och plötsligt inte klara sådant som vardagen tidigare varit fylld av –
allt från inköp av livsmedel, kläder etc till personlig hygien – är en stor och
omvälvande förändring för många. Att exempel tilldelas hemtjänst och dagligen få
besök av ”främlingar” i sitt hem och dessutom tvingas ta emot hjälp med det mest
personliga och privata skrämmer många.
Detta gäller inte minst många äldre hbtq+-plus-personer och då kanske i synnerhet
transpersoner.
För att uppnå en professionell och korrekt behandling och ett lika professionellt och
korrekt bemötande, behöver alla anställda inom den kommunala hemtjänsten och
äldreomsorgen – och även de som arbetar som personliga assistenter – öka sina
kunskaper om hbtq+-personers livssituation. God vård och omsorg kräver hbtq+kompetens hos dem som möter äldre brukare och klienter.
Det är också viktigt med ett tryggt kommunalt omsorgsboende med hbtq+kompetent personal – det kan antingen vara ett integrerat boende med god hbtq+kompetens eller genom hemtjänstpersonal med sådan kompetens.
Vi yrkar:
17:1

att de socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupperna i länets
kommuner verkar för genomförandet av utbildningsinsatser för
personal inom hemtjänst, äldreomsorg och socialtjänsten för att öka
kunskaperna om hbtq+-personer för att få till stånd bättre stöd och
hjälp samt bemötande, vård och omsorg inom den kommunala
hemtjänsten och äldreomsorgen,

17:2

att Kiruna arbetarekommun antar motionen som sin egen,

17:3

att motionen skickas till Distriktsårskongressen, samt

17:4

att motionen, om Kiruna arbetarekommun avslår den, skickas till
Distriktårskongressen som enskild.
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Distriktsstyrelsens utlåtande, motionerna 15-17
För oss socialdemokrater är det en självklarhet att alla människor ska få ett
professionellt och korrekt bemötande, att de, kort sagt, ska behandlas precis lika bra
av hemtjänsten, på särskilt boende eller inom personlig assistans som alla andra
brukare med kommunala insatser. En del av våra kommuner har därför även börjat
eller redan integrerat utbildningsinsatser för sin personal för att öka kunskapen om
hbtq+ -personer. Däremot måste den kunskapen, som all annan, utvecklas vidare
och konstant förmedlas till nya medarbetare, då det verksamhetsområdet även ofta
har en högre personalomsättning, samt att den inte alltid har tillgång till erfaren och
färdigutbildad personal. Det är därför viktigt att vi socialdemokrater i Norrbotten
verkar enligt motionärens intention.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla motionerna.

18. Regelbundna hälsosamtal för pensionärer –
Haparanda AK 2020

I dagens Sverige har vi en utmärkt hälsovård. Vi blir väl omhändertagna redan innan
vi är födda genom mödravården sedan fortsätter omvårdnaden i barnavården,
skolhälsovården, ungdomshälsovården och för de flesta anställda har de genom olika
avtal hälsovård genom sin arbetsgivare.
När vi blir pensionärer upphör omsorgen om vår hälsa. Vi är många som har en
fortsatt god hälsa vid pensioneringen, men ju äldre vi blir desto större är risken att
hälsan försämras. För att på alla sätt förlänga den friska perioden behöver vi
pensionärer kontroll av hälsan och råd om eventuella förändringar av vår livsstil.
Jag föreslår därför:
18:1

att regionen kallar den som är pensionär till regelbundna hälsosamtal,
samt

18:2

att Haparanda Arbetarekommun antar denna motion som sin egen.

Vuopio den 8 december 2019
Kurt Westman

Distriktsstyrelsens utlåtande motion nr 18
Förebyggande hälsoarbetet i form av hälsosamtal är en evidensbaserad insats. Region
Norrbotten erbjuder idag hälsosamtal till de som är 40, 50 eller 60 år men inga samtal
därefter. På andra håll i landet erbjuds hälsosamtal även för 70-åringar och Region
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Västerbotten genomför just nu en pilot för åldersgruppen. Studier har visat att
hälsosamtalen har effekt och förlänger livet för de som deltar.
I Regionfullmäktige har Socialdemokraterna har lämnat motion till regionen och av
regionfullmäktige fått svar på en motionerat om hälsosamtal för 65-åringar.
Fullmäktige beslutade tyvärr att avslå förslaget. I Socialdemokraternas förlag till
strategiska plan har vi med som en del av vårt uppdrag till verksamheten att införa
hälsosamtal för 65 åringar.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.

19. Möjlighet att medtaga husdjur till
patienthotellet – Kiruna AK

Patienter till sjukhusen i Sunderbyn, Gällivare och Piteå som har en lång resa för
avtalade läkarbesök har idag möjlighet att avresa kvällen före och bo en natt på
patienthotell till en låg kostnad. Detta är dock en möjlighet som många hund- och
kattägare inte kan utnyttja. Då det inte finns möjlighet att ha sitt djur med sig till
hotellet och det i glesbygden kan vara långa avstånd och svårt att hitta en hund- eller
kattvakt känner sig många tvungna att istället åka tidigt på morgonen i mörker och
vinterväglag för att inte behöva lämna djuret ensamt ett helt dygn.
Att det inte är helt oproblematiskt att medtaga pälsdjur till ett område där
allergiker ofta vistas är självklart. Det är dock påvisat att sällskapsdjur har en positiv
effekt på lugn och välbefinnande. Med tanke på de många hund- och kattägare som
finns i länet, inte minst bland den äldre befolkningen som ser sitt husdjur som en
trygghet, så borde det vara motiverat att se på möjligheten att tillhandahålla ett rum
där husdjur får vistas, exempelvis med en separat entré avskilt från övriga
patienthotellet.
Jag föreslår därför:
19:1
att den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen verkar för att
möjligheten att tillhandahålla husdjurstillåtna rum på patienthotellen
utreds, samt
19:2

att den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen verkar för att
införa husdjurstillåtna rum på regionens samtliga patienthotell.

Andreas Fors
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Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 19
Idag är pälsdjursallergi väldigt vanligt, och många personer får besvären redan som
barn. Besvären kan variera mellan t.ex. nysningar, klåda i ögonen eller astma.
Gemensamt för alla pälsdjursallergiker är att man reagerar på allergiframkallande
ämnen som pälsdjur avger, och som kan virvla omkring i luften och fastna i ögonens,
näsans och lungornas slemhinnor.
Då patienthotellen både nyttjas av patienter med varierande hälsa, anhöriga och
nyfödda barn med föräldrar behöver man säkerställa att luften är ren och fri från
allergiframkallande ämnen för att inte äventyra någons hälsa. På hotellet Vistet på
Sunderby Sjukhus finns redan i dagsläget olika kriterier, som gästerna behöver
uppfylla, för att kunna bo där. Det är t.ex. att man inte får ha någon konstaterad
multiresistent bakterie, inte vara under pågående smittspårning och inte ha oklar
diarré eller kräkningar. Detta för att kunna säkerställa att alla ovannämnda tänkbara
gäster ska kunna nyttja hotellet i samband med sjukhusbesök.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen.

20. Makten över det egna livet – Älvsbyns AK
2020
Arbetarrörelsen har i över hundra år arbetet för att förse människor med makten
över sina egna liv. Friheten i vår mening handlar om att ge alla människor möjligheter
att leva sina liv som de önskar, att känna tillräcklig trygghet för att vara fri att söka
förverkliga sina bästa stämningar längtar. Vi har genom ekonomisk jämlikhet och
värdemässig liberalism sett till att var och en kan leva det liv hon vill.
Vi borde även försöka ge människor makten över sin egen död, dvs det vore helt
logiskt att varje människor också ska vara fri att dö som hon önskar.
Döden kan vara skrämmande, ingen vet säkert vad som händer efter döden. Många
är de som tror och som finner tröst i det. Men det finns också en stor del av
befolkningen som lever helt sekulära liv. Jag tror att minst lika många är rädda för att
plågas i slutet av livet som är rädda för att passera till evigheten.
Den som genomlider ett plågsamt slut på livet har fortfarande valet att avsluta sitt
eget liv. Men den som inte är vid god nog vigör för att göra det för egen hand borde
fortfarande ha möjlighet att göra det valet. Det enda rimliga är då att ge möjlighet att
göra det i förväg.
Ett önskemål om att få livet avslutat när allt hopp om att bli återställd passerat och
en delegerad rätt att avsluta livet skulle kunna dokumenteras i ett register likt
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donationsregistret. Varje dödshjälpstillfälle skulle såklart behöva föregås av läkares
bedömning att möjligheterna att återvända till livet är obefintliga.
För att ge människor makt över sin egen död yrkar jag att kongressen beslutar:
20:1

att partidistriktet tar ställning för att tillåta aktiv dödshjälp och ett
system med ett register över medgivande och delegation till anhöriga,
samt

20:2

att partidistriktets företrädare dvs riksdagsbänk och
partidistriktsombud verkar i enlighet med detta ställningstagande.

Stefan Engström
Älvsbyns arbetarekommuns representantskap bifaller motionen.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 20
Motionären önskar distriktskongressens beslut i en svår etisk fråga om att tillåta aktiv
dödshjälp och ett system med ett register över medgivande och delegation till
anhöriga, för att ge människor makt över sin egen död.
Riksdagen har i Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU8 behandlat frågan om
vård i livets slutskede och aktiv dödshjälp. Frågan har även vid ett flertal tillfällen
tagits upp i olika riksdagsmotioner. Finns idag föreskrifter från socialstyrelsen,
vårdprogram för palliativ vård. Vi ser att det krävs mer kunskap om konsekvenser av
ett aktivt ställningstagande och kunskap hur detta skulle påverka vårdens uppdrag.
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande
behandling innehåller bestämmelser om tillämpningsområde och definitioner,
ledningssystem, planering av patientens vård, när det inte är förenligt med vetenskap
och beprövad erfarenhet att ge livsuppehållande behandling samt när en patient inte
vill ha livsuppehållande behandling.
Inom ramen för vårdprogramarbetet inom regionala cancercentrum (RCC) har ett
nationellt vårdprogram för palliativ vård tagits fram. Vårdprogrammet syftar till att
beskriva palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra
faktorer.
Även Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har 2018 ansett att det behöver utredas i
vilken mån man kan öka patienters inflytande över beslut i livets slutskede. Sedan
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2011 finns även särskilda regler som anger förutsättningarna för att avbryta eller inte
inleda livsuppehållande behandling.
Vi har stor respekt för motionärens förslag och respekt för de personer som befinner
sig i en svår situation. Vi ser det inte möjligt att en distriktskongress bör ta ställning i
denna svåra fråga med alla dess etiska aspekter på önskan att själv kunna avgöra
möjligheten till aktiv dödshjälp eller förslaget om upprättandet av ett register över
medgivande och delegation till anhöriga utan ett mer omfattande och medvalla de
aspekter på frågan och det etiskt dilemma för hur anhöriga och vården skulle ställas
inför, än vad de redan idag göra i dessa många gångar svåra situationer.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen.

21. Rätten till en fast läkarkontakt – Luleå 2021
I januariavtalet enades de fyra partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Centerpartiet och Liberalerna om en primärvårdsreform, en mycket bra reform.
Rätten till en fast läkarkontakt ska säkras. Det ska bli attraktivt för läkare att arbeta i
primärvården och därigenom öka tillgänglighet och valfrihet och det ska bli enklare
att bedriva vård på landsbygden. Reformen ska vara genomförd under
mandatperioden.
Nu har halva mandatperioden gått och inte mycket har hänt i Region Norrbotten,
ingen analys av nuläget finns, inte heller någon konsekvensbeskrivning av vad ökade
uppgifter som föreslås i reformen kan innebära. Primärvården har idag en allvarlig
brist på specialister i Allmänmedicin och alltför många patienter får träffa mer eller
mindre stafettläkare. Det här påverkar även andra yrkesgrupper negativt. Det är svårt
att samarbeta med läkare som hela tiden byts ut, men framför allt innebär det att
patienterna inte får den vård och den trygghet som en fast läkare kan ge.
Satsningar på utbildning av ST-läkare i Allmänmedicin görs men det är viktigt att
dessa får möjlighet att fortsätta som specialister på HC. Idag går många till
stafettläkartjänster eftersom regionernas intresse för att behålla dem som specialister
är bristande. Regeringen har nu satsat öronmärkta pengar till att genomföra reformen
med en fast namngiven läkarkontakt i primärvården. Region Norrbotten måste se
denna reform som en nyckelfråga för en primärvård av hög kvalitet och genomföra
den under mandatperioden, som avtalet säger.
Jag yrkar:
21:1
21:2

att partidistriktet verkar för att patienter ska få en fast läkarkontakt som
reformen säger, samt
att detta sker under denna mandatperiod i Region Norrbotten.
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Luleå 2020-11-10
Birgitta Ahlqvist
Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
bifalla motionen i sin helhet, samt
Att
motionen skickas vidare till Distriktskongressen 2021

Distriktsstyrelsens utlåtande motion 21
Ett möte med sjukvården ska känna tryggt och jag som patient ska känna att det
finns ett ömsesidigt förtroende. Detta är ett något som framhålls av de som har
många och ofta återkommande synpunkter på att de mött olika läkare vid sina besök.
Den socialdemokratiska regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR är
ense om att i ett första steg är målet att minst 55 procent av befolkningen ska få en
namngiven fast läkarkontakt i primärvården, vilket innebär Norrbottens
hälsocentraler vid utgången av 2022. Bland boende på äldreboenden ska siffran vara
80 procent. Målnivån ska därefter successivt skruvas upp.
Målet om att fler ska ha en fast läkare ingår i en stor överenskommelse mellan
regeringen och SKR för en God och nära vård. Den innehåller satsningar på totalt
6,78 miljarder kronor under 2021. Det är drygt 500 miljoner mer än 2020.
Socialdepartementet kommer få ett ansvar att följa arbetet och regionerna ska senaste
den 30 juni 2021 redovisa sitt arbete med fast läkarkontakt. Det saknas idag många
allmänläkare nationellt och särskilt i Norrbotten där ca hälften av dagens läkartjänster
inte är besatta med fasta läkare. Ett första steg på vägen mot en fast läkarkontakt är
en fast kontakt i vården som kan vägleda och finnas, då det finne ett mer omfattande
behov av vård.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta Att bifalla motionen samt att
regionfullmäktigegruppen får ett uppdrag att föreslå regionala satsningar och
prioriteringar för att fler ska få en fast läkarkontakt i vården.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta
Att
bifalla motionen samt att regionfullmäktigegruppen får ett uppdrag att
föreslå satsningar och prioriteringar för att fler ska få en fast
läkarkontakt i vården.
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22. Rätta till bristerna i hälso- och sjukvården i
äldreboendet – men försämra inte allas
möjligheter till hemkänsla, gemenskap och
sysselsättning – Gällivare 2021

Coronapandemin under 2020 har visat på brister i hälso- och sjukvårdsarbetet i
kommunala och privata äldreboenden i många kommuner i Sverige.
Bristerna har bl. a handlat om:
1) Kunskaper och tillämpningen av basala hygienregler
2) Kompetensbrister hos baspersonal
3) Osäkra anställningar som gjort att sjuka gått till jobbet fast de borde ha stannat
hemma
4) Brist på sjuksköterskor och dålig kontinuitet
5) Brister i läkarkontakter vid akut sjukdom
6) Brist på behandlingsmöjligheter (Ex syrgas)
7) Brist på basal skyddsutrustning för personalen.
8) Bristande möjligheter att bedriva kohortvård vid smitta
9) Oklarheter i samarbetet med regionerna om bl. a, praktisk läkarmedverkan i
sjukvården på äldreboenden.
I debatten anges ofta att orsaken till bristerna hänger samman med Ädelreformen
som genomfördes i hela landet 1992.
Ädelreformen innebar bl.a att den gamla landstingsdrivna medicinskt inriktade
långvården i stora salar i sjukhusmiljö flyttades över till kommunerna och mera
inriktades på ett eget boende, gemenskap och sociala aktiviteter.
Jag arbetade som sjuksköterska och chef i långvården och som chef i primärvården i
Gällivare under förberedelserna för ÄDEL- reformen och var efter genomförandet
1992 som anställd av kommunen en av de ansvariga för det praktiska
genomförandet.
Jag har sedan följt utvecklingen som äldreomsorgschef, socialchef, konsult inom
äldreomsorgen, chef för primärvården och nu som politiker i socialnämnden.
Det jag sett, är att många kommuner underskattade sjukvårdsbehoven på
äldreboendena i början, men de har, under de 28 år som gått, förstärkt den
kommunala sjukvårdskompetensen med fler sjuksköterskor, fler fysioterapeuter och
fler arbetsterapeuter. Kommunens högste ansvarige för sjukvården den medicinskt
ansvariga sjuksköterskan har fått en tydligare roll.
Problemen med den kommunala sjukvården idag, som blivit ännu synligare under
Coronaepidemin handlar inte om att det var fel att socialtjänsten fick ansvaret över
äldreboendena och att man satsade mer på eget boende, samvaro och sysselsättning.
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De äldre fick, större delen av vistelsen på äldreboendet, avgjort en större livskvalité
än på den gamla medicinskt inriktade långvården.
Problemen har under en längre tid handlat om att rekryteringsproblemen gjort
att kompetens hos baspersonalen har sjunkit genom att andelen personal med
fullständig gymnasieutbildning minskat.
Rekryteringsproblemen har också inneburit stora brister i kontinuitet hos alla
personalgrupper.
Bristen på distriktsläkare i primärvården har inneburit kontinuitetsproblem i
samverkan med kommunerna
Kommunerna har i sina äldreboenden underskattat behovet av medicinsk utrustning,
förråd, behandlingslokaler och möjligheter att isolera patienter som är smittade.
Dåliga anställningsvillkor med deltider och timanställningar i många kommuner har
förvärrat situationen.
Problemen med bristerna i sjukvården på äldreboendena är allvarlig och en grundlig
plan för åtgärder på alla nivåer är nödvändig och akut. Men en återgång till hur
äldreboendena organiserades före ÄDEL- reformen vore mycket olycklig.
Det som behövs för att åtgärda problemen är ett omfattande och långsiktigt statligt
stöd till kompetens – och metodutveckling samt styrning av den samverkan som
måste fungera mellan regionens och kommunens sjukvård.
Ett ökat statligt stöd bör gå till:
22:1
att ge kommunerna ekonomiska möjligheter att erbjuda pensionerad
personal att stanna kvar och arbeta som praktiska handledare, utbildare
ute i äldreverksamheterna,
22:2
att ge kommunerna möjligheter att erbjuda utbildning samtidigt med
fasta anställningar i verksamheterna,
22:3
att ta fram konkreta allmänna riktlinjer för vilka lokaler och vilken
utrustning mm som ska finnas på äldreboenden, samt
22:4
att utveckla tydliga riktlinjer och anvisningar för hur samverkan i
medicinska frågor mellan kommuner och regioner ska ske.
Tomas Junkka
Gällivare arbetarekommuns medlemsmöte beslutar:
Att
bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens utlåtande motion 22
Motionären tar upp det ämne som har varit närmast oss alla sedan Covid-19 äntrade
våra liv för ett år sedan, nämligen hur omsorgs-, hälso- och sjukvårdsarbetet i våra
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kommunala och privata äldreboenden har fungerat i Sverige likaväl som i alla andra
länderna sedan dess. Ännu viktigare: den handlar om vad vi kan göra för att åtgärda
och förbättra det som upptäckts under det senaste året. Vi vet att det finns stora
rekryteringsproblem av utbildad personal både i kommun och region, att vi måste
vara varse om den enorma kompetens och logistik som krävs för att hantera
verkligheten i äldreomsorgen i sig, även utan en pandemi. Covid-19 har lett till att vi
alla har fått en hel ny förståelse och en mycket bättre helhetssyn om hur
äldreomsorgen har förändrats under de senaste decennierna. Kunskapen kring det
fort stigande antalet äldre och multisjuka, kring helt förändrade krav på vård och
omsorg i hemmet, på våra boenden och i sluten vård, har vänts från teori till praxis
framför allas våra ögon, så att det inte går att titta bort trots alla andra viktiga
utmaningar på horisonten. Här har vi en utmaning.
Regeringen har sett till att äldreomsorgen får sig ett reellt lyft, vilket redan skett vid
flera tillfällen under de senaste åren. Skillnaden är dock att kommunerna har fått
höjda allmänna statsbidrag samtidigt som äldreomsorgen har fått ett lyft till
kompetensförsörjningen, samt ett lyft till själva omsorgen – båda öronmärkta till just
äldreomsorgen och därför inte att fördela om till andra områden i kommunkassan,
som det kan ske och visserligen har skett under ansträngda ekonomiska förhållanden.
Socialnämnderna får använda satsningen fritt, och det innebär till exempel
möjligheten att erbjuda våra erfarna pensionerade proffs en möjlighet att fortsätta att
jobba och även dela med sig om sin kunskap. Kommunerna kan även använda lyftet
till att utbilda sin personal.
Många kommuner har tagit fram äldreboendeplaner, gjort boendeutredningar osv för
att beskriva sina långsiktiga behov i samarbete med sina samhällsbyggnadskontor.
Syftet är att nya boenden bl.a. ska vara anpassade till förändrade behov, motsvara
antalet framtida brukare och deras önskemål, leverera bra livs- och arbetsmiljö. Det
uppdraget ingår redan nu i den kommunala verksamheten, samverkansriktlinjer
mellan kommuner och regioner likaså. Däremot har Coronakommissions rapport
visat att de resurser som krävs i äldreomsorgen överlag är betydligt högre än det som
kommuner har till sitt förfogande i dagsläget, vilket regeringen är varse om och måste
hantera, så att de förslag som motionären har ingår i det övergripande behovet av
statligt stöd. Om kommande stöd även fortsättningsvis öronmärks till
äldreomsorgen, så är de områden som motionären nämner säkert bland de
prioriterade områdena i många kommuner.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta
Att
anse motionen besvarad
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23. 320 säkra förlossningar om dagen – Boden
2021
1969 landade vi på månen, men kvinnor kan fortfarande inte föda barn utan att gå
sönder. Vi kan bota cancerpatienter, göra organtransplantationer, könskorrigera, få
blinda personer seende men idag är det fortfarande i snitt 8 kvinnor om dagen som
får sina underliv förstörda efter att de fött barn.
Räknat på ett snittantal så sker ca 320 förlossningar per dag i Sverige. Förlossningar
graderas in i skador på en 1-4-gradig skala, där 3-4 är skador på ändtarm och levator
som gör kvinnan inkontinent. Av alla de förlossningar som sker i Sverige dagligen är
det hälften som får en 1-2-gradig skala och i snitt 8 kvinnor om dagen får en 3-4gradig skada på skalan.
Diskussionen kring förlossningsvården är också ofta sedd till antalet barnmorskor
eller vårdplatser, vilket är en helt avgörande debatt eftersom det är grunden för att
trygga förlossningarna. Problemet är att samhället stannar upp där, istället för att
forska på hur ett av de mest naturliga skeendena ska bli säkrare för kvinnor.
Vi behöver ställa oss frågan varför vi kan göra stora, omfattande och extraordinära
kirurgiska ingrepp men vi har inte ännu lärt oss hur en förlossning kan genomföras
utan att kvinnor får bestående men och skador som påverkar hela deras livssituation i
resten av deras liv. Det drabbar kvinnorna själva främst, men också partner, arbete
och barn.
Det är dags att forskning prioriteras och efterfrågas på flera områden som berör
kvinnors graviditeter och förlossningar. Det behövs flera artiklar som går att jämföra,
och det behövs många initiativ. Framför allt behövs finansiering till sådan forskning
tas fram och uppmuntras.
Vi yrkar
23:1
23:2

att Socialdemokraterna verkar för att en nationell strategi för en säker
mödra- och förlossningsvård tas fram och som sedan implementeras i
regionerna, samt
att forskning på mödra- och förlossningsvården efterfrågas av
Socialdemokraterna och att det opinionsbildas för att sätta nytänkande
och innovativ förlossning på kartan.

2020-11-13
Anna-Karin Nylund, S-kvinnor Boden
Bodens arbetarekommuns representantskap beslutar
Att
bifalla motionen.
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Distriktsstyrelsens utlåtande motion 23
Regeringen har tillsammans med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, en
långsiktig överenskommelse mellan år 2015-2022 om att satsa på en förbättrad
förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen omfattar hela
vårdkedjan för graviditet och förlossning, och några av målen är att eftervården ska
utvecklas och stärkas, att rätt vård och behandling ska ges för eventuella
förlossningsskador samt att det ska finnas goda förutsättningar för forskning inom
området. Under 2020 fördelade regeringen 937 miljoner kronor till regionerna för
detta. I Norrbotten har pengarna bland annat använts till att utbilda fler
barnmorskor. För år 2021 är summan för överenskommelsen 970 miljoner kronor.
Regeringen vill förstärka arbetet med förlossningsvård och kvinnors hälsa ytterligare
under 2021-2022, och har därför en tilläggsöverenskommelse utöver den ordinarie
överenskommelsen ovan. Tilläggsöverenskommelsen uppgår till 481 miljoner kronor
för år 2021, d.v.s. den totala satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa
uppgår till nästan 1,5 miljoner kronor för året. Tilläggsöverenskommelsen ska bland
annat omfatta en sammanhållen, jämlik och personcentrerad vårdkedja baserat på
kvinnors olika behov från graviditet till förlossning och eftervård. Regionerna ska
säkerställa att vårdkedjan är tydlig och att vården är tillgänglig för de kvinnor som
drabbas av komplikationer, förlossningsskador och psykiska besvär i samband med
graviditet och efter förlossning.
Socialutskottet i riksdagen bereder även under våren 2021 ett förslag om att stärka en
jämlik mödra- och förlossningsvård i hela landet. En säker tillgång till vården
eftersträvas där antalet förlossningsskador minimeras och eftervården förbättras såväl
på sjukhuset som efter hemgång.
Distriktsstyrelsen delar motionärens mening om att det är viktigt att
Socialdemokraterna efterfrågar mer forskning inom mödra- och förlossningsvården
då detta i högsta grad är en jämställdhetsfråga.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta
Att
bifalla motionen

24. Satsa på idrott för äldre – Boden 2021
Sveriges befolkning blir allt äldre och om bara fem år beräknas var tredje person i
Sverige vara 60 år eller äldre.
Våra äldre är värda ett rikt liv med fysisk aktivitet och gemenskap. Fler äldre skall ges
möjlighet att träna och umgås i Sveriges idrottsföreningar.
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Regeringen har tidigare beslutat om 20 miljoner kronor till Riksidrottsförbundet för
en särskild äldresatsning ett steg i rätt riktning för att förbättra äldres tillgänglighet till
idrott.
Alla vet att effekten av träning för äldre är stor-idrott och motion bidrar till att
många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden, minskar risken för fallskador och
bidrar till socialt sammanhang och gemenskap.
Jag föreslår därför:
24:1

att ett statligt lokalt aktivitetsstöd som avser att stödja idrottslig
föreningsverksamhet för äldre 65+ införs i likhet med det statliga stöd
som finns för barn och ungdomar mellan 7 till 25 år.
Satsningen skall ge äldre möjlighet att idrotta i en förening vilket
kommer att ge bättre livskvalité för våra äldre och på sikt spara
miljarder till samhället varje år om fler äldre idrottar.

Boden 2020-08-25
Leif Nordström
Bodens arbetarekommuns representantskap beslutar
Att
bifalla motionen, samt
Att
skicka den till Distriktskongressen 2021

Distriktsstyrelsens utlåtande motion 24
Motionen lyfter frågan om äldres möjligheter till föreningsverksamhet med fokus på
rörelse och idrott. Distriktsstyrelsen anser att motionen lyfter upp en viktig del i
folkrörelsearbetet som pågår men som måste stärkas. Att ha möjlighet och tillgång till
aktiviteter som är anpassade efter äldres behov och intressen är av stor vikt för den
personliga hälsan men också för samhället. Genom att skapa bättre förutsättningar
och åtgärder som hjälper befolkningen att hålla sig frisk ställer vi om samhället mot
en Hälso och sjukvård som inte bara finns där när det hänt nått utan är proaktiv för
att minska risken att olyckan sker och behovet av reaktiv vård uppstår. En satsning
på aktivitetsstöd av den typen som motionären föreslår må vara riktat mot den äldre
befolkningen men hjälper oss alla.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta
Att
bifalla motionen.
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B. Arbete, utbildning och pension
Föredragandegrupp: Krister Johansson (sammankallande), Linus Sköld, Viktoria
Wikström, Mari Zakariasson och Anna Lundberg

25. De höga sjuktalen i kvinnodominerade yrken
måste åtgärdas! – Luleå AK 2020
Vi lever i ett av världens mest jämlika och jämställda samhällen. Fast ibland känns det
som att det säger mer om omvärlden än vad det säger om Sverige.
Värdediskrimineringen av kvinnodominerade yrken är bland det mest medeltida som
finns. Lönerna är lägre, deltiderna-och visstiderna fler och sjuktalen är extremt
mycket högre. Och sjuktalen har vart högre över en lång tid. Så lång tid att det skapas
normalisering. Sjuktal som egentligen är akuta börjar upplevas som en vardag man
får acceptera. Bakom de höga sjuktalen finns individer av kött och blod. Människor
som gråter sig till sömns därför att ryggen är trasig eller som inte kan sova alls på
grund av långvarig psykosocial stress.
Till bilden hör även att det är väldigt mycket svårare att som anställd i
kvinnodominerade yrken få sin arbetsskada godkänd av försäkringskassan.
Lägg till det de oerhörda kostnader som det här innebär för samhället. Pengar som
såklart borde kunna användas till helt andra saker.
Hade arbetsgivarna haft lösningar på problemet borde det såklart ha åtgärdats för
länge sedan. Fast antingen så är det inte nog prioriterat eller så saknas kompetens.
Som politiker har vi också arbetsgivaransvar i både Kommun och Region. Vi ska leda
och vi ska styra i den riktning som vi tycker att saker ska förändras.
Det här måste vara en sådan fråga. Som Socialdemokrater står vi för jämlikhet och
jämställdhet. I det perspektivet är det här såklart en fråga där vi ska leda, inte vänta.
Kommunals S-fackklubb yrkar:
25:1

att en utredning om de höga sjuktalen i kvinnodominerade yrken
startas skyndsamt.

Luleå 2019-10-30 Kommunal Norrbottens S-fackklubb
Luleå Arbetarekommuns representantskap bifaller motionen i sin helhet.

47

Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 25
De höga sjuktalen inom kvinnodominerade yrken har genom åren renderat i en
mängd undersökningar och utredningar i syfte att finna de bakomliggande orsakerna.
Arbetsmiljön på svenska arbetsplatser är tyvärr inte jämställd, vilket bland annat
Arbetsmiljöverket konstaterar i sin utredning ”Kvinnors arbetsmiljö” från 2011.
Där framkommer att förutsättningarna i kvinnodominerat arbete är sämre, riskerna
för ohälsa större och risken att arbetstagare slutar till följd av ohälsa eller missnöje är
högre. Alltför hög fysisk och emotionell belastning i kvinnodominerat arbete är
följder av brister i arbetsmiljön som drabbar både kvinnor och män – det är inte en
fråga om biologi utan om vilken belastning en utsätts för.
De högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala faktorer i
arbetsmiljön. De måste därför hanteras på organisatorisk nivå och inte på
individnivå. Alla nivåer i organisationen måste se till att kraven i arbetet balanseras
med rätt resurser. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS
2015:4) började gälla den 31 mars 2016 och innebär tydligare krav på hur en
förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och kränkande
särbehandling.
Vi vet således orsakerna till de höga sjuktalen inom kvinnodominerade yrken. Det
svåra men viktiga uppdraget att omsätta den kunskapen från teori till praktik kvarstår.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att
anse motionen besvarad.

26. Arbetsliv – Kalix AK 2020
I Sverige blir människor idag utbrända och sjuka av stress på sitt arbete.
Alla känner vi någon som har varit i närheten eller är där. Vi vet vad som skapar
stress och ohälsa på våra arbeten ändå färgas många arbetsplatser av stora risker i
arbetsmiljön.
Det är en risk när arbetet har för många och för tunga arbetsuppgifter och när det
finns en otydlighet kring vad som ingår och inte ingår i jobbet och när det inte finns
några gränser för vad du förväntas göra. Jobbet följer med hem och in i privatlivet.
Du orkar inte med nära och kära, som behöver din tid och uppmärksamhet.
Vi har våra hjältar, arbetsmiljöombuden. Vi kallar dem arbetsmiljöombud för att de
jobbar med både fysik och psykisk hälsa. Andra fackförbund har valt att kalla dem
för skyddsombud. Men det är samma hjältar som vi pratar om.
De som gång efter annan lyfter tillbud och risker i arbetsmiljön, och är en hjälp för
dem som inte vågar, eller inte orkar. När nu företagens företrädare, Svenskt
Näringsliv, vill ta bort arbetsmiljöombudens fackliga koppling och styrka då måste vi

48

sätta ner foten. För då de fackliga skyddsarbetsmiljöombuden behövs mer än
någonsin.
Vi yrkar på:
26:1
att få till en bättre facklig – politisk samverkan mellan SAP och de
fackliga företrädarna .
26:2

att våra riksdagsmän aktivt ska verka för att fackförbunden ska få
behålla skyddsombuden och arbetsplatsombuden som hjälp och stöd
till fackförbunden för att kunna skapa en bättre arbetsmiljö på
arbetsplatserna, samt

26:3

att motionen antas av AK:s medlemsmöte samt skickas vidare till
distriktskongressen

Fackliga utskottet Kalix AK 2019-11-17
Kalix arbetarekommuns medlemsmöte beslutar bifalla motionen i sin helhet.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 26
Tack Kalix fackliga utskott, för att ni lyfter denna aktuella motion. I en tid där
politiska partier arbetar för att motverka det fackliga inflytandet behöver vi bevaka
och förstärka det som våra företrädare arbetat för och som vi fram till nyligt tagit för
givet. I samband med höstmötet antogs en facklig-politisk strategi. Strategin tar sin
utgångspunkt i det nya organisatoriska program som antogs på den ordinarie
partikongressen 2019 där tre huvudpunkter för den facklig-politiska samverkan
beslutades:
• Hitta fler arenor för gemensam politikutveckling mellan fack och parti
• Bedriva mer facklig-politisk verksamhet
• Vitalisera det politiska samtalet mellan fack och parti.
Distriktsstyrelsen skrev 2016 en tydlig beställning till det facklig-politiska utskottet
med betoning på samverkan med de fackliga organisationerna.
Citerar ogenerat vår fackliga ledare Krister Johansson:
”Få band är så täta och framgångsrika som det mellan LO och Socialdemokraterna.
Inte bara genom stort inflytande och framgångar i svensk politik. Utan även genom
en modell som gör att Sverige ligger i topp hur man än väljer att mäta välstånd och
välfärd. En modell som fungerar.
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Modellen bygger på vi istället för jag och en tro på att det går om vi gör det
tillsammans. Att samhället ska vara som starkast när man som individ känner sig som
svagast. Enkelt uttryckt ett solidariskt samhälle.
Fast den facklig-politiska samverkan kan inte enbart finnas tack vare täta band, gamla
triumfer och framgångar. Den måste ständigt utvecklas och förändras. Löften måste
gå från ord till verklighet och samverkan måste göra praktisk skillnad i människors
vardag. Både på jobbet och privat.
Därför är också den facklig-politiska samverkan ett prioriterat område för
Socialdemokraterna de kommande åren och också något, som utifrån hur vi lyckas,
kommer att definiera partiets ställning i svensk politik.
Målet med strategin är alltså ganska givet. Fast vägen dit är varken rak eller enkel.
Den kommer att kräva oerhört hårt jobb både från partiet och från
fackföreningsrörelsen. Skola och organisera är fundamentet. Med det fundamentet på
plats blir det så oerhört mycket svårare för dom politiker som vill ge enkla svar på
svåra frågor att nå framgång.”
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.

27. Arbetsmiljö – Kalix AK 2020
Jämlikhet är en av socialdemokratins grundfrågor. Vi har fått en höjd pensionsålder
från och med 1 januari 2020, rätten att ta ut allmän pension höjs till 62 år och
kommer sannolikt att höjas ännu mer.
Vi lever allt längre, åtminstone en stor del av befolkningen, men för vissa
yrkesgrupper sjunker medellivslängden, det gäller de kvinnodominerade
låglöneyrkena. Där finns även de högsta sjuktalen och följden av detta blir en låg
pension.
Att arbeta längre kan vara en lösning för de som har alltför låg pension. Som det ser
ut nu så räddas vård och omsorg varje sommar av pigga pensionärer, men alla är inte
pigga pensionärer efter ett långt arbetsliv.
Många är de som har belastningssjukdomar i rygg, nacke, knän och axlar. Även de
som lider av psykiska ohälsa är många och samvetsstress är vanligt. Undersköterskor,
sjuksköterskor och lärare är och kommer att vara mycket stora bristyrken i framtiden.
Vill vi ha en vård och skola som fungerar i framtiden, eller är det plånboken som ska
avgöra vilken vård eller utbildning vi ska få?
Om sommaren stängs avdelningar på sjukhusen för att bemanning saknas och inom
omsorgen sänks kompetensen för att kunna bemanna avdelningarna men det räcker
ändå inte till. Personal med ej grundläggande kunskaper får arbeta för att säkerställa
bemanningen.
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Vi yrkar på
27:1
27:2

att lönerna höjs i vård och omsorg.,
att efter fullgången utbildning i kvinnodominerade yrkesutbildningar
ska de vara likvärdiga och jämförbara med de mansdominerade
yrkesutbildningarna gällande både löner och arbetsmiljö,
27:3
att förbättra arbetsförhållandena och arbetsmiljön i vård, skola och
omsorg,
27:4
att ingen ska enbart ha garantipension efter ett helt yrkesliv, samt
27:5
att motionen antas av AK:s medlemsmöte och motionen skickas vidare
till distriktskongressen.
Fackliga utskottet Kalix AK, 2019-11-15
Kalix arbetarekommuns medlemsmöte beslutar bifalla motionen i sin helhet.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 27
Socialdemokraterna ska alltid sträva efter att minska oskäliga skillnader i
arbetsförhållanden och löner. Dock menar distriktsstyrelsen att arbetsmarknadens
parter förhandlar om löner och villkor och att den svenska modellen även
fortsättningsvis bör gälla.
I utlåtandet till motion 27 framkommer att det finns skäl att arbeta vidare för att
stärka och förbättra arbetsmiljö och arbetsförhållanden i vård, skola och omsorg. Det
är också den linjen partiet driver nationellt med bland annat välfärdsmiljarderna och
distriktsstyrelsen föreslår bifall till 20:3. Detta för att förtydliga hur viktigt det är att vi
alla strävar framåt för bättre villkor.
Vi delar inte bilden av att en som varit yrkesverksam ett helt liv enbart har
garantipension, men vi vill att det ska löna sig än mer att ha jobbat. Därför driver
Socialdemokraterna bland annat frågorna att pensionsavgiften höjs till 18,5 %, att
målet ska vara att en vanlig löntagare ska ha 70 % av sin slutlön i pension samt att ett
pensionstillägg tillförs pension samt att ett pensionstillägg tillförs till personer som
jobbat ett helt yrkesliv men ändå har låga pensioner.
Januariavtalet gör det nu möjligt att fortsätta förbättra pensionerna. Vid årsskiftet
höjdes garantipensionen samt bostadsbidraget för äldre. Pensionerna är ett av våra
viktigaste vallöften och därför finns det även med i 73-punktsprogrammet om
arbetet framöver.
fall att det är väldigt roligt att jobba och diskutera motioner. Det kanske inte riktigt
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå 27:1 och 27:2,
Att
bifalla 27:3
Att
anse 27:4 besvarad.
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28. Underlätta för och stärk fackföreningarna –
Luleå 2021
I samband med januariavtalet har synen på vårt parti som arbetareparti alltmer
kritiserats. Många av våra kamrater frågar sig hur våra eftergifter till de
marknadsliberala partierna gynnar dem. I våra program och tagna beslut på
partikongresser är det tydligt att vi står på arbetarnas sida. Men sådana uttalanden på
pappret eller i teorin gör föga för att övertyga majoriteten när det är i frågorna som
betyder mest för dem som vi faktiskt har gett efter till marknadsliberalismen.
För att återfå förtroendet krävs det att vi överför ord till handling och det finns flera
reformer vi skulle kunna genomföra för att gå i den riktningen. En sådan reform vore
att det skatteavdrag som vi socialdemokrater införde på fackligt medlemskap under
föregående mandatperiod återinförs Detta skulle inte vara mer än rättvist med tanke
på att det idag existerar ett grundavdrag för företagens medlemskap i Svenskt
Näringsliv. Dessutom bör vi göra det billigare att vara med i a-kassan eftersom vi gör
det enklare för människor att skaffa sig den grundtrygghet som a-kassan innebär.
Ett tredje förslag handlar mer om att föregå med gott exempel. Vad jag vet finns idag
inget beslut om huruvida vi som organisation endast ska göra inköp från företag med
kollektivavtal. Om det inte finns ett sådant beslut anser jag det vara rimligt att vi tar
ett sådant beslut och endast väljer att göra inköp från företag som har kollektivavtal.
Det kan man förvänta sig av ett arbetareparti.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på följande:
28:1
28:2
28:3
28:4
28:5
28:6
28:7
28:8

att Socialdemokraterna ska verka för ett återinförande av rätten till
skatteavdrag för fackligt medlemskap,
att Socialdemokraterna ska verka för att införa en rätt till skatteavdrag
för medlemskap i a-kassan,
att Socialdemokraterna endast ska göra inköp från företag som tecknat
kollektivavtal,
att SSU Luleå ska anta motionen som sin egen och skicka den till Luleå
Arbetarekommuns representantskap,
att Luleå Arbetarekommun ska anta motionen som sin egen,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till
Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till Norrbottens
Socialdemokratiska Partidistrikts kongress, samt
Att Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt ska anta motionen
som sin egen.

Luleå 2020-11-13
Elias Sundberg
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Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
bifalla motionen, samt
Att
motionen skickas vidare till Distriktskongressen 2021.
Distriktsstyrelsens utlåtande motion 28
Vi kan inte annat än hålla med om att januariavtalet har väckt många känslor med ett
givande och tagande som inte var det politiska läget vi tillsammans drömde om inför
valet. Vi hoppas på att efter nästa val möjliggöra ännu mer av vår egen politik. Vi
fortsätter driva våra frågor framåt tillsammans och vik-ten av kollektivavtalen och att
underlätta för allt fler att behålla eller ingå medlemskap i fack och a-kassa är förslag
vi gärna yrkar bifall till. Kollektivavtalen är också något som sitter djupt i ryggraden
inom partiet och det ska vi naturligtvis all-tid kämpa för och själva främja.
Redan idag så finns det en policy inom partiet att vi gör inköp från företag med
kollektivavtal där det är möjligt. Det är viktigt för oss och därav anser vi den attsatsen besvarad.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta
Att
bifalla 28:1, 28:2
Att
anse 28:3 besvarad.

29. Delade turer inom hälsa, vård och omsorg är
inte värdeskapande för personer i behov av stöd
eller personal – Boden 2021
I flertalet kommuner i Sverige har rätten till heltid slagit igenom, trots det finns
delade turer kvar i flera kommuner. En arbetsdag från tidiga morgon till sena kvällen,
med en lång rast mitt på dagen, är inte bra för någon. För de som arbetar inom hälsa,
vård och omsorg innebär det tung arbetsbelastning under hela arbetspasset. Tiden
mitt på dagen, då det ofta finns möjlighet att erbjuda guldkant i tillvaron för
människor i behov av stöd, såsom aktivitet inom- eller utomhus, tas helt och hållet
bort. Flertalet i behov av stödinsatser är äldre och ensamma och behöver tid för att
utföra dagliga sysslor. För att dessa personer ska ges möjlighet att behålla förmågor
och funktioner, behövs tid till träning i reella aktiviteter. Om inte denna möjlighet
erbjuds tas värdeskapande tid bort, vilket negativt kan inverka på personliga
förmågor och funktioner, såväl som på personalens arbetsmiljö. Att inte kunna
erbjuda individuellt anpassat stöd, på tider då personen kan och vill ha åtgärder, kan
också leda till att etisk stress uppstår för personal.
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Under en arbetsdag, som sträcker sig mellan sju på morgonen och tio på kvällen har
personal med delade turer en lång obetald rast mitt på dagen. Vi frågar oss vilken
annan mansdominerad bransch skulle acceptera detta? Människor måste få möjlighet
att välja om de vill och kan arbeta delade turer. För personal med långa avstånd till
arbetet kan det upplevas som att arbeta två hela arbetsdagar på en och samma dag,
utan möjlighet till vila och återhämtning mellan arbetspassen. För många
ensamstående föräldrar innebär delade turer på helgerna att de måste lösa
barnpassningen från tidig morgon på lördag till sena kvällen på söndag.
I avtalsrörelsen för flera år sedan kom parterna överens om att få bort de delade
turerna. Arbetet skulle ske lokalt. Det finns kommuner som har avvecklat ofrivilliga
delade turerna, men fortfarande finns det kvar i flera kommuner i Norrbotten.
Delade turer nämns ofta som baksidan av rätten till heltid.
Vi S-kvinnor i Boden menar att delade turer inom hälsa, vård och omsorg genast ska
avvecklas och ersättas med rätt till heltid och möjlighet till individuellt anpassade
lösningar baserade på önskemål och behov.
Vi yrkar:
29:1
29:2
29:3
29:4

att delade turer tas bort,
att heltid ska vara norm,
att möjlighet till aktivitet och rehabilitering säkerställs på tider som är
individuellt anpassade efter personliga behov och önskemål, samt
att personal inom hälsa, vård och omsorg ges möjlighet till delaktighet i
beslut som avser förläggning av arbetstid.

Ann-Charlotte Kassberg, S-kvinnor Boden
Bodens arbetarekommuns representantskap beslutar
Att
bifalla motionen.

Distriktsstyrelsens utlåtande motion 29
Motionären adresserar bland det mest medeltida vi har på svensk arbetsmarknad.
Nämligen den så tydliga och destruktiva värdediskrimineringen av yrken med en
majoritet kvinnor som anställda. Man skulle kunna tycka att motionen skulle kunna
avfärdas med hänvisning till att det är en klassisk partsfråga att hantera mellan fack
och arbetsgivare. Fast som politiker så är vi både direkt och indirekt med och styr
och påverkar förutsättningarna för anställda i vård och omsorg. Delade turer är i
grunden en lösning som adresserar verksamhet definierad av för låg bemanning eller

54

för små resurser. Alternativet till delade turer kan helt enkelt bli att jobba mer eller
mindre varje helg.
Det är bra att vi fattar beslut om heltid som norm och avskaffande av delade turer.
Fast om politiken inte samtidigt tar ansvar för att kompensera de extra kostnader det
kan medföra riskerar vi att skapa en situation där pest ersätts med kolera.
De kommande tio åren kommer behoven av rekryteringar till offentlig sektor att vara
stora. Ska man ens kunna vara nära att adressera utmaningen så måste en arbetsmiljö
man söker sig till och inte ifrån att skapas.
Delade turer och ofrivilliga deltider måste helt enkelt bli en del av historien och inte
nu-eller framtid. När Coronnakommissionen också så tydligt visar på de brister som
finns i äldreomsorgen finns inget att vänta på. Som politiker måste vi lita till
professionens vilja att själva påverka sina arbetsförhållanden och skapa
förutsättningar för arbetsplatser man går både till och från med ett leende på
läpparna.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta
Att
bifalla motionen.

30. Förbättra arbetsvillkoren för de med tillfälliga
arbetstillstånd från länder utanför EU – Luleå AK
2020
Ett problem som uppstår för de som kommer till Sverige från länder utanför EU, för
att arbeta är att de när de beviljas tillfälligt tillstånd för att arbeta samtidigt hamnar i
en utsatt situation.
Under de första 24 månaderna gäller arbetstillståndet nämligen bara hos den
arbetsgivare och för det yrke som står i personens beslut. Ska personen få ett nytt
arbete måste en ny ansökan inlämnas om arbetstillstånd. När de har lämnat in en
ansökan kan de börja arbeta hos en ny arbetsgivare innan de fått beslut, under
förutsättning att de har ansökt innan det tidigare tillståndet har gått ut. Den nya
arbetsgivaren måste ha annonserat ut tjänsten i Sverige och inom EU/EES och
Schweiz innan anställningen påbörjas.
I regler framgår också att arbetsgivaren ska ha för avsikt att teckna sjukförsäkring,
livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring när
arbetstagaren påbörjar anställningen. Detta görs dock inte.
Det låter som rimliga regler, men konsekvenserna blir trots detta att många som
kommer till Sverige senare upptäcker att arbetsgivaren exempelvis inte betalat in
arbetsgivaravgifter för vissa månader som anställningen pågått. Detta leder till att
personen inte uppfyller krav att uppnått de 24 månader som tillståndet avser. Det
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finns inget sätt för arbetstagaren att veta om arbetsgivaren följer det ingångna avtalet
exempelvis att de betalar arbetsgivaravgifterna. Arbetstagaren vet inte heller om
arbetsgivaren tecknat försäkringar eller inte. Om företaget man arbetar på byter
organisationsnummer, så räknas detta som att denne fått en ny arbetsgivare och då
gäller inte längre arbetstillståndet. Många kan därmed hamna i slavliknande
anställningsvillkor där de är helt utelämnade till arbetsgivaren i ett land där de inte
behärskar varken språket eller känner till sina rättigheter. Sverige har världens
starkaste fackföreningar och den som befinner sig lagligt i Sverige har alla möjligheter
att gå till facket för att få hjälp att utkräva sina rättigheter. Personer som kommer
från ett land utanför EU/EES och Schweiz kan tillfälligt gå med i något av de två
stora facken såsom gästarbetare i tex. Unionen (200 kr/år) eller Kommunal (103
kr/mån). För information om gästmedlemskap hos övriga parter, ska den enskilde
vända sig direkt till respektive organisation. Detta åligger dock den enskilde
arbetstagaren att själv ta kontakt med facket, något som kan vara svårt om man ej
känner till sina rättigheter.
I Kommunal anser man exempelvis att facket saknar verktyg för att komma åt
arbetsgivare som utnyttjar den utländska arbetskraften. Det är svårt för facket att
kontrollera om ingångna avtal efterföljs. Många utanför EU-arbetare är som nämnts
ovan ej medlemmar i något svenskt fackförbund.
Det har, i synnerhet vad gäller icke-EU-medborgare som kommit till Sverige på
säsongsarbetstillstånd, förekommit avskedanden som inte är förenliga med svensk
rätt men som ändå godkänts eftersom de som avskedats varit anställda av utländska
bemanningsföretag. För att se till att arbetsrätten även gäller arbetskraftsinvandrare
borde det utredas om den som väljer att anlita utländsk arbetskraft alltid skall ses som
arbetsgivare.
För att minimera riskerna för oseriös arbetskraftsinvandring kan man införa någon
typ av särskilt tillstånd för de företag som vill rekrytera arbetskraft från länderna
utanför EU/EES. För att få rätt till ett sådant tillståndet skulle företaget behöva leva
upp till vissa krav. Vissa branscher är hårt drabbade av oseriösa aktörer där
arbetskraft blir utnyttjad, exempelvis av företag inom restaurangbranschen, inom
städ- eller byggbranschen. Därför behöver det tillkomma någon form av kontroller
för dessa företag.
Utifrån ovanstående yrkas därför:
30:1

att Socialdemokraterna verkar för att särskilt förbättra arbetsvillkoren
för den målgrupp som beviljas arbetstillstånd och kommer från länder
utanför EU eftersom de är en särskilt utsatt målgrupp och därför kan
missgynnas på svensk arbetsmarknad
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30:2

att Socialdemokraterna verkar för att den som anlitar utländsk
arbetskraft alltid skall ses som arbetsgivare för att undvika att olika
regler gäller på svensk arbetsmarknad

30:3

att Socialdemokraterna verkar för att en arbetstagare från utanför EU,
ska ges möjlighet att ändra arbetsgivare inom de 24 månader som
första arbetstillståndet gäller så att arbetsvillkor blir mer flexibla

30:4

att Socialdemokraterna verkar för att de arbetsgivare som anställt
arbetstagare från länder utanför EU kontrolleras, efter ankomst av
arbetstagaren. Så att dessa arbetstagare vid ankomst har fått ett svenskt
kollektivavtal vilket utlovats innan anställningen påbörjades, från första
månaden

30:5

att Socialdemokraterna verkar för att de fackliga organisationerna ges
verktyg att kontrollera om ingångna avtal efterföljs för arbetstagare
som kommit från utanför EU

30:6

att Socialdemokraterna verkar för att arbetsgivare även måste
informera de fackliga organisationerna om när en person fått
arbetstillstånd och ska påbörja sin anställning

30:7

att Socialdemokraterna verkar för att införa någon form av tillstånd för
företag som vill rekrytera arbetskraft utanför EU/EES så att dessa
behöver redovisa att de lever upp till vissa krav såsom att de betalat
arbetsgivaravgifter och följt ingångna anställningsavtal

30:8

att Socialdemokraterna verkar för att arbetsgivare som inte betalar sina
arbetsgivaravgifter i tid och bryter mot ingångna anställningsavtal, kan
komma att föreläggas företagsbot.

Luleå 2019-11-03 Sara Akan
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar bifalla motionen i sin
helhet.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 30
Socialdemokraterna vill att arbetskraftsinvandring alltid ska ske under ordnade
former och följa de regler och villkor som gäller i Sverige. I vissa fall är
arbetskraftsinvandring nödvändig för den svenska tillväxten och utvecklingen. Som
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regel vill dock Socialdemokraterna att arbetskraftsinvandring från länder utanför EU
endast ska tillåtas om det kan påvisas att tjänsterna inte kan tillsättas med redan
tillgänglig arbetskraft inom Sverige eller EU.
Motionären väcker en mycket viktig fråga om hur människor i utsatt ställning kan
åtnjuta ett starkt skydd på den svenska arbetsmarknaden. Därför finns, som framgår
av motionen, begränsningar när det gäller arbetskraftsinvandring från länder utanför
EU. Dessa regler finns, och får enligt Socialdemokraternas mening gärna skärpas,
både för arbetstagarens och den svenska arbetsmarknadens skull. Distriktsstyrelsen
delar motionärens frustration och vill gärna se ett mer välfungerande system och
ställer sig givetvis bakom regelförändringar och policyförslag som stärker
arbetstagarnas ställning, skydd och trygghet på arbetsmarknaden. Dock kan
distriktsstyrelsen inte ställa sig bakom förslag som syftar till att särskilt förbättra
villkoren för en avgränsad grupp.
Arbetsgivare är den part som anställer en arbetstagare. Det är inte en ordning vi är
beredda att ändra på. Däremot ser vi gärna en ordning som ger huvudentreprenören
ett ansvar för att alla underentreprenörer betalar kollektivavtalsenlig lön, skatter och
arbetsgivaravgifter i enlighet med svenska regler.
Den socialdemokratiska linjen är att det ska vara ett villkor för utomeuropeisk
arbetskraftsinvandring att det inte går att rekrytera redan tillgänglig inhemsk
arbetskraft. Därför bedömer distriktsstyrelsen att det inte är önskvärt att införa mer
flexibla regler för arbetsgivarbyten utan en förnyad tillståndsprocess.
Socialdemokraterna vill gärna se en ordning som ökar trycket på de oseriösa företag
som anlitar utländsk arbetskraft. Därför vill vi se tuffare förhandskontroller av dessa
företag. Vi vill också bekämpa osund konkurrens och arbetslivskriminalitet vilket
föranlett regeringen att öka anslagen och justera uppdragen till tillsynsmyndigheter
som ekobrottsmyndigheten, skatteverket och arbetsmiljöverket.
Fackens ställning är viktig för arbetsmarknadens funktionssätt. I 21:5 är det inte helt
klart vilka avtal motionären avser att facken ska förses med bättre verktyg att
kontrollera. Givet att förslaget avser avtal där ett fack eller ett facks medlem är
avtalspart har facken redan sådana verktyg.
När det gäller 21:6 får det sägas att det är ett rimligt krav att facket på arbetsplatser
där de har kollektivavtal får besked om att arbetsgivaren avser ta in utländsk
arbetskraft. Det borde vara en tillräckligt omfattande del i en organisations
personalpolitik för att omfattas av informationsskyldigheten som regleras i
medbestämmandelagen. Det framstår dock som svårhanterligt med en sådan ordning
i ett bredare perspektiv.
Företag som är verksamma i Sverige kan om de underlåter att leva upp till sina
skyldigheter enligt lag eller avtal åläggas att betala skadestånd, företagsbot,
sanktionsavgift eller böter. Regeringen har nyligen förstärkt sanktionen företagsbot så
att det ska kunna användas i fler fall och bli mer kännbart för företag som inte sköter
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sig. Socialdemokraterna skulle gärna stärka den enskildes ställning genom att se till så
att den som utnyttjas eller drabbas av att företag missköter sig får rätt till skadestånd.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå 30:3
Att
i övrigt anse motionen besvarad.

31. Höjd garantipension genom höjd kapitalskatt
– Kiruna AK 2020

Vi Socialdemokrater behöver bli tydligare när det gäller våra värdegrunder och visa
detta genom reformer som hjälper de svagaste i samhället. Många är inläggen om
våra fattigpensionärer där vårt parti beskylls för att prioritera mer välbeställda. Vi
måste visa att retorik och praktik hör ihop.
Höj därför grundbeloppet i garantipensionen samt de gränser som finns för
beviljande med 2000 kr per månad. Idag ligger garantipensionen på 8.254 kr/månad
för ensamstående som bott 40 år i Sverige (minskar med 1/40 för varje år som
saknas).
Kapitalskatten är idag väldigt förmånlig för höginkomsttagare då den är låg samtidigt
som inkomstandelen från kapital ökar. Förändra regelverket så att kapitalskatten blir
30% - detta skulle finansiera en höjning av garantipensionen.
Små steg kan vara bra men det ger inget genomslag – frågan är dessutom så pass
viktig att vi Socialdemokrater borde driva den tydligare och då särskilt inför nästa val.
Jag föreslår distriktskongressen ge distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för:
31:1
att partiet tar fram en plan för att genomföra en reform där
garantipensionen höjs,
31:2
att partiet tar fram en plan för att genomföra en höjning av
kapitalskatten,
31:3
att partiet tar med förslaget om höjd garantipension finansierad med
höjd kapitalskatt – till nästkommande valprogram,
31:4
att Arbetarkommunen i Kiruna ställer sig bakom motionen och skickar
den vidare till distriktskongressen, samt
31:5
att om arbetarkommunens medlemsmöte ej bifaller motionen skall
motionen skickas vidare till distriktskongressen som en enskild motion.
Kiruna 2019-11-22
Mats Niemi, Kiruna S-förening
Kiruna arbetarekommuns medlemsmöte beslutar bifalla motionen.
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Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 31
Motionären pekar på två viktiga frågor som båda har bäring på jämlikhet och generell
välfärd. När det gäller grundskyddet för pensionärer gick vi till val på att förbättra det
och så sent som vid årsskiftet 19/20 trädde förändringar i kraft som innebar höjd
garantipension och höjt tak för bostadstillägg. Det gör stor skillnad för de
pensionärer som har det sämst ställt.
Den S-ledda regeringen har sedan 2016 även stegvis sänkt skatten för att bli kvitt den
orättfärdiga skillnaden i beskattning mellan pension och förvärvsinkomst. Pension är
uppskjuten lön och ska därför beskattas som lön. Även detta har stärkt
disponibelinkomsten för landets pensionärer. Regeringen avser fortsätta stärka
pensionärers ekonomi dels genom en riktad satsning på pensionärer som arbetat ett
helt yrkesliv men ändå har för låg pension, dels genom att på sikt nå målet om att
pensionen ska uppgå till 70 % av slutlönen.
Skattesystemet viktigaste uppgift näst efter att finansiera välfärden är att utjämna
ekonomiska skillnader. Därför värnar vi Socialdemokrater skattesystemets
progressivitet. Det märks t ex genom följande skrivning ur partikongressbeslut 2017.
”I en tid då klyftorna växer är det lämpligt att se om den omfördelande kraften i
skattesystemet kan utnyttjas i högre grad. Detta handlar dock inte i huvudsak om
höjda marginalskatter på arbete utan snarare om att öka skatteuttaget från kapital.”
Det märks också genom att regeringen under förra mandatperioden hade framme
förslag om ändrade skatteregler för fåmansbolag (3:12-reglerna), genom att vi gick till
val på att öka skatten på de högsta kapitalinkomsterna och att vi nått en
överenskommelse med januaripartierna om att öka finanssektorns skatteandel och
göra en stor skattereform som ska ha som ett ingångsvärde att ”utjämna dagens
växande ekonomiska klyftor”. För att ta några exempel.
När det gäller garantipension och kapitalskatt är det frågor som beslutas på nationell
nivå. Distriktskongressen har inte rådighet över vad som ska ingå i det nationella
valprogrammet 2022 varför att-sats 31:3 måste avslås.
Distriktsstyrelsens föreslår kongressen besluta:
Att
anse 31:1 och 31:2 som besvarade
Att
avslå 31:3.

32. Nytt pensionssystem för jämställdhet,
jämlikhet och trygghet – Övertorneå 2021
Sverige har alltför många fattiga äldre och ett illa utformat pensionssystem. Dagens
undermåliga pensionssystem drabbar inte minst de många kvinnor som tagit
huvudansvar för hemmet och arbetat i lönediskriminerade sektorer. Men det drabbar
även i princip alla som drabbats av svårare sjukdom eller ofrivillig deltid eller
arbetslöshet under sina yrkesverksamma år eller inte haft möjlighet att lönearbeta så
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många år i Sverige. Vi ser därför förbättringar av pensionssystemet som en av de
viktigaste jämlikhets- och jämställdhetsreformerna.
Det pensionssystem som vi har sedan 1995 har som främsta syfte att statens finanser
inte ska påverkas av pensionssystemet och att pensionsfrågan skall lyftas bort från
den politiska debatten. Vi menar att detta är förödande för socialdemokratin och alla
som är i behov av verkligt progressiv äldrepolitik. Anständiga levnadsomständigheter
för de mest utsatta tillhör de viktigaste målen för våra strävanden.
Utöver dessa genomgripande reformer av pensionssystemet bör Socialdemokraterna
åtgärda det som också statliga utredningar sedan länge konstaterat, nämligen att
premiepensionssystemet är ett dysfunktionellt inslag i pensionssystemet. I Sverige
skall det skall inte längre vara möjligt att spekulera bort sin statliga pension.
Under 2020 har pensionsgruppen, efter påtryckningar från Socialdemokraterna,
redan frångått principerna bakom nittiotalets otillräckliga pensionssystem, i och med
införande av det så kallade pensionstillägget. Vi välkomnar detta och vill fortsätta på
den inslagna vägen mot ett mer rättfärdigt pensionssystem.
En långsam höjning av pensionsåldern är rimlig för en befolkning som lever längre.
Klassklyftorna syns dock alltmer i hur länge vi lever genom att medellivslängdens
ökning är ojämnt fördelad bland befolkningen. Anställda inom slitsamma och tunga
yrken betalar idag dubbelt: först med sin hälsa och sedan genom minskad pension vid
tidig pensionsavgång. Dessa orättvisor är svåra att helt utjämna även genom aktivt
arbetsmiljöarbete. Därför bör en anpassning av pensionsåldern utredas. En sådan
anpassning skulle kunna ta sin utgångspunkt i arbetets tyngd och slitsamhet inom
olika yrkeskategorier. Arbetsmarknadens parter bör involveras i ett sådant arbete.
Vi yrkar därför:
32:1
att Socialdemokraterna ska verka för att inkomsterna stärks för dem
med garantipension samt lägst inkomstgrundad pension, i form av ett
pensionslyft motsvarande i storleksordningen 5000 kronor mer per
månad före skatt,
32:2
att Socialdemokraterna ska verka för att pensionslyftet finansieras
stadigvarande av skatteintäkter och utgör en tydlig omfördelning från
dem som har goda möjligheter att påverka sin privatekonomi till dem
som ofta helt saknar denna möjlighet, nämligen våra äldre,
32:3
att Socialdemokraterna ska verka för att bakomliggande inkomst ska
vara grund för pensionsrättigheter även för sjukpenning och a-kassa.
Det gör att påverkan på pensionsnivåerna vid sjukdom och
arbetslöshet blir mindre än med dagens regler genom en höjning av akassans tak till minst 1 500 kr/dag och a-kassans golv till minst 510
kr/dag,
32:4
att Socialdemokraterna ska verka för att premiepensionssystemet
avvecklas,

61

32:5
32:6
32:7

att Socialdemokraterna ska verka för att möjligheten att anpassa den
lagstadgade pensionsåldern efter medellivslängden även inom
undergrupper inom befolkningen utreds,
att Socialdemokraterna i Övertorneå ställer sig bakom motionen och
antar den som sin egen, samt
att Socialdemokraterna i Övertorneå skickar motionen vidare till nästa
distriktskongress.

Övertorneå den 25 november 2020
Bente Moen Åkerholm, Marianne Salometsä, Inga Savilahti Häggbo och Birgitta
Emanuelsson
Övertorneå arbetarekommuns medlemsmöte beslutar:
Att
bifalla motionen, samt
Att
skicka motionen vidare till distriktskongressen.
Distriktsstyrelsens utlåtande motion 32
Distriktsstyrelsen instämmer i motionärernas vällovliga ambition att förbättra den
ekonomiska situationen för landets äldre. Av samma anledning ställde
Socialdemokraterna ut ett antal vallöften 2018 som handlade just om bättre ekonomi
för landets pensionärer. De handlade om att stärka grundskyddet för de äldre, införa
pensionstillägget som motionärerna refererar till och ett långsiktigt mål om att
pensionen ska motsvara 70 % av slutlönen.
Styrelsen vill dock invända å det bestämdaste mot påståendet att pensionssystemets
främsta syfte skulle vara att inte påverka statens finanser och att lyfta bort
pensionsfrågan från debatten. Pensionssystemets främsta syfte är att på ett hållbart
och förutsägbart sätt skapa ekonomisk trygghet för människor även efter arbetslivets
slut.
En grundprincip för pensionssystemet, liksom för våra andra socialförsäkringar, är
inkomstkopplingen. Det ökar systemets legitimitet och minskar de ekonomiska
konsekvenserna för den som använder försäkringarna. En höjning av
garantipensionen med så mycket som 5000 kronor/månad skulle göra att
inkomstkopplingen försvann för många med låg pension, dvs den som jobbat men
inte haft en hög inkomst skulle ha samma pension som den som inte jobbat alls.
Grundskyddet är dock förstärkt under innevarande mandatperiod. Inte minst
bostadstillägget, som prövas efter behov och därmed är mycket träffsäkert, har höjts
rätt dramatiskt. Riksrevisionen bedömer att om alla pensionärer som har rätt till
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bostadstillägg skulle ansöka om det skulle antalet ekonomiskt utsatta pensionärer
kunna minska i tiotusental.
Ersättningar från både a-kassan och sjukförsäkringen är pensionsgrundande. Men
inkomstkopplingen i pensionssystemet leder till att de orättvisor som finns i
arbetslivets villkor slår igenom även i pensionerna. Därför är det viktigaste vi kan
göra för mer jämlika och jämställda pensioner ett mer jämlikt och jämställt arbetsliv.
När det nuvarande pensionssystemet kom till var premiepensionssystemet en
förhandlingseftergift från Socialdemokraternas sida. Långsiktigheten i den breda
politiska uppslutningen bakom det nya pensionssystemet bedömdes viktigare. Det
gäller alltjämt och därför är distriktsstyrelsen inte beredd att ta ställning för en
avveckling av premiepensionssystemet. Men eftersom det fanns uppenbara brister i
premiepensionssystemets funktionssätt har det reglerats betydligt hårdare från
november 2018. Då infördes hårdare krav på fondförvaltarna, krav på egenhändig
signering vid fondbyte och förbud mot telefonförsäljning. De nya reglerna har enligt
en utvärdering från pensionsmyndigheten lett till halverat antal fonder, betydligt färre
fondbyten, lägre avgifter och en ökning av allmänhetens förtroende för systemet.
Premiepensionssystemet är efter en överenskommelse i pensionsgruppen nu föremål
för en grundligare reformering så att pensionärernas intresse sätts främst
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
avslå motionen.

33. Kvinnors pensioner – Boden 2021
Trots att Sverige betraktas som ett av världens mest jämställda länder är kvinnor inte
ekonomiskt jämställda med män.
Lönegapet mellan kvinnor och män är idag drygt 10 procent. Att betydligt fler
kvinnor än män arbetar deltid och att kvinnor tar ut längre föräldraledighet och fler
VAB-dagar leder dock till att inkomstklyftan, och därefter pensionsgapet, är betydligt
större. Pensionsgapet mellan kvinnor och män är idag ca 30 procent. I reda pengar
handlar det om 6 500 kr/månad i genomsnittlig pensionsskillnad.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat om viktiga åtgärder som höjd
garantipension och höjt bostadstillägg för att stärka grundskyddet för de ekonomiskt
mest utsatta pensionärerna.
För att minska pensionsgapet krävs det dock också åtgärder för höjd
inkomstpensionen och uppvärdering av kvinnors arbete. Mer pengar måste komma
in i pensionssystemet. Först då kan vi nå jämställda pensioner.
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Tjänstepensionen är viktig för den totala pensionen. Ungefär 9 av 10 anställda har
tjänstepension, men däremot skiljer det sig åt från vilken ålder arbetsgivare börjar
betala in till tjänstepension. Det riskerar att förstärka skillnader i den slutliga
pensionen, där de som går ut tidigt i arbetslivet missgynnas.
Vi yrkar
33:1
33:2
33:3
33:4

att Socialdemokraterna verkar för att pensionssystemet ses över i sin
helhet,
att Socialdemokraterna verkar för att arbetsgivare som anställer på
deltid ska behöva göra större avsättningar till pensionsavgiften,
att Socialdemokraterna verkar för att pensionsavgiften höjs till 18,5 %,
samt
att Socialdemokraterna verkar för att inbetalningar till tjänstepensionen
ska ske från första arbetsdagen.

Boden 2020-11-13
Anna-Karin Nylund, S-kvinnor Boden.
Bodens arbetarekommuns representantskap beslutar
Att
bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens utlåtande motion 33
Motionären lyfter ett otroligt viktigt ämne i dessa tider då arbetslösheten stiger till
följd av Covid-19 och där följderna blir färre som bidrar med skatt till pensionerna.
Därmed kan konsekvenserna bli att en redan utsatt grupp hamnar allt mer efter vad
gäller löner och pensioner, lönegapet växer och därmed skillnaden i pension. Ett steg
till att nå en jämställd pension är att höja pensionsavgiften.
Socialförsäkringsutskottet arbetar kontinuerligt med att se över pensionssystemet.
Det senaste beslutet som togs för att jämna ut pensionerna är pensionstillägget vilket
också var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Pensionstillägget blir som
mest 600 kronor per månad för pensionärer som har en inkomstpension på mellan 9
000 och 17 000 kronor per månad. Ungefär 55 procent av de som är äldre än 65 år
får genom tillägget en ökad disponibel inkomst.
Arbetsmarknadsutskottets budskap är i sin tur att kvinnors ställning på
arbetsmarknaden måste stärkas. Kvinnor måste också ha en inkomst som det går att
leva på. Även efter pensioneringen. För att nå dit måste den offentliga sektorn gå
före och visa att en jämställd arbetsmarknad är möjlig. Föräldraförsäkringen behöver
individualiseras och delas lika mellan föräldrarna så att även gapet mellan män och
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kvinnors pensioner jämnas ut. Rätten till heltid ska vara norm, och delade turer ska
tas bort. Deltid ska vara en möjlighet. Att ta bort möjligheten till att jobba deltid för
risk att arbetsgivaren anser det vara för kostsamt vore synd när vi i dagsläget slåss för
att heltid ska vara en rättighet.
Tjänstepensionen är kollektivavtalad och därför en fråga om förhandling mellan
arbetsmarknadens parter, inte lagstiftning.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
anse 33:1 som besvarad
Att
avslå 33:2 och 33:4
Att
bifalla 33:3.

34. Det livslånga lärandet som mål för
utbildningspolitiken – Enskild 2020
I programmen från förra årets Socialdemokratiska kongress fanns ett med rubriken
”Kunskap för framtiden, Trygghet för fler och Konkurrenskraft för Sverige”. Där
står bland annat:
”Kunskap och bildning har aldrig varit viktigare än nu. I en tid när demokratin
utmanas av extremism och falsk propaganda utgör den varje människas bästa försvar
och vårt fria samhälles främsta värn. När klyftor cementeras redan i barndomen är
rätten till en jämlik kunskapsskola den starkaste murbräckan mot klassamhället.”
Det finns många väldigt bra förslag i detta program inklusive det under rubriken
”Fler skall studera vidare”.
Men detta är bara början på en nödvändig politik för kunskapssamhällets och den
enskildes behov av lärande. Lärandet är redan nu livslångt men samhället skiljer på
erfarenhetskunskapernas kompetenser och de akademiska.
Strategi för livslångt lärande
Detta kräver en medveten strukturering av de möjligheter till yrke, personlig
utveckling och medborgaskap som olika sorters lärande ger. Alla måste under hela
sitt liv ha möjligheten att ” VÄXA OCH VÄXLA” som programmet skriver. Tolv år
i skolan ska ge grunden för den yrkesidentitet man förskaffar sig. Samt till förståelse
för den kultur man lever i och för ett aktivt medborgarskap i det demokratiska
samhället. Det gäller alltså Utbildning, Bildning och Folkbildning.
Unga
De ungas förutsättningar för yrkeskompetens, kulturell identitet och
medborgaridentitet ska tillgodoses i skolan och kan sedan kompletteras med
yrkeserfarenhet eller kanske akademiska studier. Men den vuxne individen saknar
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oftast möjligheter till att fördjupa sina kunskaper och förståelse av både grunderna
och nyheterna inom det yrke man valt och i sin övriga intressesfär. Detta påverkar
även omgivningens attityd till lärandet. Vi vet alla att barn till föräldrar vilka har
mindre erfarenhet av lärande inte klarar skolan lika bra som de med föräldrar med
studiebakgrund. Det kallas i kunskapssamhället att vissa har högt kulturellt kapital.
En kanske inte ny men fördjupad klyfta som vidgas alltmer i ett samhälle som kräver
nya kompetenser av löntagare. Ojämlikheten växer i samhället.
Yrkesverksamma
Möjligheten att fortsätta ” växa och växla” i ett föränderligt samhälle är alltmer viktigt
för den yrkesverksamma befolkningen. Det räcker inte idag med en utbildning och
fyrtio års yrkesverksamhet ovanpå det, varpå pensioneringen följer.
Dagens samhälle och arbetsmarknad kräver en ständigt pågående utbildnings och
bildningsprocess. I dagens samhälle är det ju i stället, tyvärr så, att de som har, får
bara mer och mer av det kulturella kapitalet som ger det perspektiv, människor
värderas från, vare sig det gäller att få inkomst eller möjligheter och status i samhället.
Samhällets uppgift måste vara att ge alla förutsättningar för ett livslångt lärande även
under yrkesverksamhetens år. På äldreboendet är det lika viktigt att geriatrikläkaren
får genom vidareutbildning ta del av ny forskning som att vårdbiträdet får studera
nya metoder för omsorg och omvårdnad. Studier som kanske leder till växling av
arbetsuppgifter.
Äldre
Livet är inte heller slut för att man blivit pensionerad. Arbetslivet har för många
drivits av ett livslångt intresse. Exempelvis en byggnadsarbetare eller metallarbetare
har under sin yrkesverksamhet skaffat sig en otrolig mängd av erfarenhetskunskaper.
Kunskaper som skulle kunna ge samhället och forskningen nytt blod och tillföra
samhället nya värden. För dem som känner så skulle ett livslångt lärande kunna
innebära en fortsättning av sin livsgärning i form av studier och så småningom
forskning om ” sitt ämne”. Hur mycket nya kunskaper en byggnadsarbetare med
fyrtio års erfarenhet i samarbete med en professor i träteknik skulle kunna tillföra
samhället kan vi bara ana. Redan nu har vi många möjligheter i folkbildning för äldre
att ägna sig åt sång, konst, släkt och lokalhistoria exempelvis. Det är dags att all
utbildning och bildning öppnas för erfarenhetstunga äldre.
Bibliotek
Ett verktyg för ett jämlikt livslångt lärande för alla är biblioteken där man nyligen
från Kungliga bibliotekets sida lagt fram förslag till planer för en nationell
bibliotekstrategi. Att göra biblioteken till en samlingspunkt för livslångt lärande är en
naturlig utveckling.
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Jag yrkar:
34:1

att Luleå socialdemokratiska arbetarekommun antar motionen och
sänder den vidare till SAP Norrbotten för att vidarebefordras till
partikongressen,

34:2

att SAP tillsätter en arbetsgrupp för att utforma förslag till en politik
som garanterar alla ett livslångt lärande, samt

34:3

att SAP i sitt förhållande till den nationella biblioteksstrategin arbetar
för att göra biblioteken till ett aktivt och levande centrum för det
livslånga lärandet och det skrivs in i ett program för livslångt lärande.
samt

Luleå 2019-10-31 Jan-Ivar Johansson
Sunderby Socialdemokratiska förening
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar att avslå motionen i sin
helhet och att skicka den till Distriktskongressen som enskild.

35. Livslångt lärande – Luleå 2021
”I skolan läggs grunden för resten av våra liv” säger vi socialdemokrater då vi skall
förklara vår skolpolitik. Och naturligtvis så är det så i ungdomsskolan. Dagens
samhälle har dock förändrats och de gamla klassklyftorna har blivit nya.
Socialdemokratin har alltid hållit Utbildning till professionella kunskaper, ett yrke
högt. Likväl har Bildning för en kulturell identitet varit viktiga ingredienser bland
annat i vårt studieförbunds och våra folkhögskolors verksamhet. Där har även
Folkbildningen för en medborgaridentitet hållits högt. Arbetarkultur i form av konst,
litteratur, film, tidskrifter och mycket mera har skapat stolthet, självkänsla och
självförtroende hos den arbetande befolkningen. 1944 kom det så kallade
”Efterkrigsprogrammet” till, och skrev om skolan: ”För landsbygdens ungdom såväl
som för ungdomen i gemen böra utbildningsmöjligheterna förbättras. Envar bör
beredas tillfälle till lämplig utbildning, oberoende av inkomst och boningsort.
Yrkesutbildningen och vägledningen vid yrkesval skola ägnas särskild omsorg.
Arbete omvårdnadsutbildning – det är tre hörnstenar i det socialdemokratiska
efterkrigsprogrammet. Det har till utgångspunkt, att vårt lands tillgångar äro
gemensamma och skola utnyttjas till att bereda en tryggad ställning åt alla. Det är
ingen ny utgångspunkt. Den har alltid varit socialdemokratins, från den har arbetet
hittills bedrivits, från den vilja vi fullfölja detsamma.”
På den tiden då skolplikten knappt fyllt hundra år och man gick från 4 årig skola till
sjuårig och så småningom nio år utan realskola före gymnasiet. Då var grundläggande
utbildning för ett jobb nödvändigt och vidareutbildning, exempelvis på universitet
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möjlig för de få som kunde göra en klassresa under livet. Att Folkskolan infördes
1842 var på grund av att det nya industrisamhället i sin utveckling behövde arbetare
som kunde läsa, skriva och räkna. En av drivkrafterna för efterkrigsprogrammet var
naturligtvis chocken av att man fått uppleva flera fascistiska, nazistiska och
kommunistiska diktaturer i omedelbar närhet av Sverige. Insikten hos arbetarrörelsen
blev att samhället måste hos medborgarna bygga en kulturell identitet fast förankrad i
demokratin och genom folkbildning skapa en samhällsmedborgaridentitet.
Produktionsmedlens utveckling satte krav på en utbildning anpassad för den
moderna industrin och samhället.
Idag ser vi tyvärr en liknande utveckling, i världen och nya behov i samhället för
ständig påfyllnad av kunskap i form av fakta, förståelse och färdighet för att skapa
förtrogenhet och kompetens för att klara arbete och liv i dagens samhälle.
En livsresa har alltid inneburit ett nytt lärande så gott som varje dag för alla
människor men dagens samhälle med sin snabba utveckling och nya digitala medier
för lärande kräver nu en strukturerad och ordnad plan för att alla skall få ta del av det
lärande man behöver och det lärande man förverkligar sin innersta stämnings längtan
med. ör att livet i dagens samhälle skall bli utvecklande krävs en ny skolreform som
till sin utformning är en lärandereform. En reform där Livslångt lärande är centralt,
ordnat och strukturerat för alla att ta del av hela livet från BVC till äldreboendet.
Många fackförbund kräver fortbildning och kompetensutveckling i sina avtal,
studieförbund och folkhögskolor försöker lyfta demokratin och inspirera till
samhällsinsatser, arbetsmarknadsutbildningar, universitetsutbildningar med mera
finns på plats men samordnas sällan. Socialdemokratin måste kräva att alla garanteras
och erbjuds ett lärande under hela livet. Mat för dagen, tak över huvudet, jobb och
garanterat lärande hela livet är vad varje individ skall erhålla i ett socialdemokratiskt
samhällsbygge.
Jag yrkar därför:
35:1
35:2

att Socialdemokratiska Arbetare Partiet tillsätter en arbetsgrupp med
uppgift att utforma förslag till plan kring ett garanterat livslångt lärande
för medborgare i Sverige, samt
att motionen skickas som SAP Distriktets egen till SAP kongressen.

Luleå 2020-11-13
Jan-Ivar Johansson
Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
bifalla motionen i sin helhet, samt
Att
motionen skickas till Distriktskongressen 2021.
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Distriktsstyrelsens utlåtande, motionerna nr 34-35
Ett livslångt lärande är naturligtvis viktigt både när det gäller varje persons möjlighet
att lära utifrån sitt intresse för mening i vardagen, men också för möjligheter och
utveckling i sitt arbetsliv.
Att få goda grundförutsättningar redan som barn i lärandet är naturligtvis lagstadgat,
men möjligheterna att kunna utvecklas hela livet är oerhört viktigt och behöver också
hänga med i förändringen med tiden. De studier och studieformer som erbjuds på
olika håll i landet behöver förändras i takt med att olika branscher dyker upp eller
försvinner, tekniken förändras och digitaliseringen möjliggör för nya möjligheter på
långa distanser.
Det motionären tar upp särskilt när det gäller äldres möjligheter att kunna ta del av
utbildning och att dela med sig av sina kunskaper och erfarenhet är något som vi idag
i Sverige skulle behöva bli mycket bättre på. Tänk så glädjande att kunna utbilda sig
och fortsätta i arbetslivet ytterliga några år och ha en stimulerande vardag på det
sättet, eller helt enkelt för ekonomins skull kunna fortsätta arbeta. Då det idag är
många som går i pension efter ett långt yrkesverksamt liv i kanske en tung fysik
bransch - kunna skola om sig eller bygga vidare på redan tidigare kunskaper - och
sedan få ytterligare verksamma år i en annan position som ej kräver samma fysiska
ansträngning.
Vi tror dock inte att tillsättandet av ytterligare en arbetsgrupp i SAP i nuläget i just
denna sakfråga och med de resurser det skulle kräva är att prioritera.
Vi yrkar därav avslag på motionens att-sats 23:2.
När det gäller biblioteksstrategin så instämmer vi med motionären att det är viktigt
att belysa den rollen som just biblioteken spelar in i människors bildning. Förutom en
stor kulturell betydelse i vardagen hos så många så är det även utbildningsmässigt av
stor vikt.
I förslaget till den nationella bliblioteksstrategin så står det just ”Utveckla
innevånarnas möjligheter till livslångt lärande och fri åsiktsbildning genom en
sammanhållen kedja av utbildningsbibliotek.”
I riksdagsmotionen - Biblioteken som centrum för livslångt lärande Motion
2020/21:2003 - skriver Norrbottens S-riksdagsledamöter om just detta område även.
Förslaget till biblioteksstrategin framtagen av Kungliga biblioteket går hand i hand
med partiets värdegrunder vad gäller att stärka bildning och demokratin och där ingår
det livslånga lärandet. Det har även varit uppe på partikongressen 2019 så därför
föreslår vi ett besvarande på att-sats 34:3
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå 34:2
Att
anse 34:3 besvarad
Att
avslå motion 35
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36. En skola för alla – Luleå AK 2020
Alla barn och ungdomar har rätt att från förskolan och under hela den resterande
skoltiden få relevant information om olika sexuella läggningar, könsuttryck och sätt
att förhålla sig till könsidentitet.
Alla anställda i den kommunala skolan måste därför ha kompetens att möta alla barn
och ungdomar. Det är så vi skapar världens bästa skola. Målet är självklart en skola
fri från fördomar, moralism och okunskap som kränker grundläggande mänskliga
rättigheter och de socialdemokratiska kärnvärdena.
Alla kommunala för-, grund- och gymnasieskolor ska tillämpa ett normkritiskt
förhållningssätt. Skolan är barns och ungdomars arbetsplats. Det är viktigt att under
trygga former få ta till sig kunskap, bli behandlad med respekt och få vara den en är.
Det är också grundläggande att bli respekterad för den egna identiteten, sin
familjebakgrund och sina föräldrars sexuella läggning eller könsidentitet och
könsuttryck. Unga HBTQ+-personer behöver bli bekräftade och ges möjlighet att
utvecklas.
I dag vet vi till exempel att många unga transpersoner undviker toalettbesök under
skoltid, detta på grund av att de utsätts för trakasserier och mobbning om de väljer
”fel” toa. Likaså vet vi att det finns unga transpersoner som vägrar att delta i
gymnastik- och idrottsundervisningen eftersom de inte känner sig bekväma med att
duscha tillsammans med sina kamrater på grund av sin transidentitet.
Vi yrkar:
36:1

att de socialdemokratiska ledamöterna i länets barn- och
utbildningsnämnder verkar för att all personal inom förskola,
grundskola och gymnasium ska ha hbtq+-kompetens,

36:2

att de socialdemokratiska ledamöterna i länets barn- och
utbildningsnämnder verkar för att ett normkritiskt perspektiv ska löpa
som en röd tråd från förskolan och upp genom hela skolan,

36:3

att vi socialdemokrater vidare ska verka för att alla barn och elever i
den kommunala skola ska ha rätt till undervisning om könsnormer och
jämställdhet, med ett perspektiv som inkluderar transpersoner,

36:4

att länets socialdemokratiska fullmäktigegrupper verkar för att alla
kommunala, offentliga toaletter görs könsneutrala,
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36:5

att länets socialdemokratiska fullmäktigegrupper verkar för att det vid
nybyggnation av skolor, idrottshallar etc. byggs separata, låsbara
duschutrymmen,

36:6

att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen,

36:7

att motionen skickas till Distriktsårskongressen, samt

36:8

att motionen, om Luleå arbetarekommun avslår den, skickas till
Distriktårskongressen som enskild

Luleå i oktober 2019
Styrelsen för HBT-Socialdemokrater Norrbotten/Lena Edenbrink
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar bifalla motionen i sin
helhet.

37. En skola för alla – Piteå AK 2020

Alla barn och ungdomar har rätt att från förskolan och under hela den resterande
skoltiden få relevant information om olika sexuella läggningar, könsuttryck och sätt
att förhålla sig till könsidentitet.
Alla anställda i den kommunala skolan måste därför ha kompetens att möta alla barn
och ungdomar. Det är så vi skapar världens bästa skola. Målet är självklart en skola
fri från fördomar, moralism och okunskap som kränker grundläggande mänskliga
rättigheter och de socialdemokratiska kärnvärdena.
Alla kommunala för-, grund- och gymnasieskolor ska tillämpa ett normkritiskt
förhållningssätt. Skolan är barns och ungdomars arbetsplats. Det är viktigt att under
trygga former få ta till sig kunskap, bli behandlad med respekt och få vara den en är.
Det är också grundläggande att bli respekterad för den egna identiteten, sin
familjebakgrund och sina föräldrars sexuella läggning eller könsidentitet och
könsuttryck. Unga HBTQ+-personer behöver bli bekräftade och ges möjlighet att
utvecklas.
I dag vet vi till exempel att många unga transpersoner undviker toalettbesök under
skoltid, detta på grund av att de utsätts för trakasserier och mobbning om de väljer
”fel” toa. Likaså vet vi att det finns unga transpersoner som vägrar att delta i
gymnastik- och idrottsundervisningen eftersom de inte känner sig bekväma med att
duscha tillsammans med sina kamrater på grund av sin transidentitet.
Vi yrkar
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37:1

att de socialdemokratiska ledamöterna i länets barn- och
utbildningsnämnder verkar för att all personal inom förskola,
grundskola och gymnasium ska ha hbtq+-kompetens,

37:2

att de socialdemokratiska ledamöterna i länets barn- och
utbildningsnämnder verkar för att ett normkritiskt perspektiv ska löpa
som en röd tråd från förskolan och upp genom hela skolan,

37:3

att vi socialdemokrater vidare ska verka för att alla barn och elever i
den kommunala skola ska ha rätt till undervisning om könsnormer och
jämställdhet, med ett perspektiv som inkluderar transpersoner,

37:4

att länets socialdemokratiska fullmäktigegrupper verkar för att alla
kommunala, offentliga toaletter görs könsneutrala,

37:5

at länets socialdemokratiska fullmäktigegrupper verkar för att det vid
nybyggnation av skolor, idrottshallar etc. byggs separata, låsbara
duschutrymmen,

37:6

att Piteå arbetarekommun antar motionen som sin egen,

37:7

att motionen skickas till Distriktsårskongressen, samt

37:8

motionen, om Piteå arbetarekommun avslår den, skickas till
Distriktårskongressen som enskild.

Piteå i november 2019
Styrelsen för HBT-Socialdemokrater/Carola Eichwurzel Wilhelm
Piteå Arbetarekommuns representantskap beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.

38. En skola för alla – Kiruna AK 2020
Alla barn och ungdomar har rätt att från förskolan och under hela den resterande
skoltiden få relevant information om olika sexuella läggningar, könsuttryck och sätt
att förhålla sig till könsidentitet.
Alla anställda i den kommunala skolan måste därför ha kompetens att möta alla barn
och ungdomar. Det är så vi skapar världens bästa skola. Målet är självklart en skola
fri från fördomar, moralism och okunskap som kränker grundläggande mänskliga
rättigheter och de socialdemokratiska kärnvärdena.
Alla kommunala för-, grund- och gymnasieskolor ska tillämpa ett normkritiskt
förhållningssätt. Skolan är barns och ungdomars arbetsplats. Det är viktigt att under
trygga former få ta till sig kunskap, bli behandlad med respekt och få vara den en är.
Det är också grundläggande att bli respekterad för den egna identiteten, sin
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familjebakgrund och sina föräldrars sexuella läggning eller könsidentitet och
könsuttryck. Unga HBTQ+-personer behöver bli bekräftade och ges möjlighet att
utvecklas.
I dag vet vi till exempel att många unga transpersoner undviker toalettbesök under
skoltid, detta på grund av att de utsätts för trakasserier och mobbning om de väljer
”fel” toa. Likaså vet vi att det finns unga transpersoner som vägrar att delta i
gymnastik- och idrottsundervisningen eftersom de inte känner sig bekväma med att
duscha tillsammans med sina kamrater på grund av sin transidentitet.
Vi yrkar:
38:1
38:2

att de socialdemokratiska ledamöterna i länets barn- och
utbildningsnämnder verkar för att all personal inom förskola,
grundskola och gymnasium ska ha hbtq+-kompetens,
att de socialdemokratiska ledamöterna i länets barn- och
utbildningsnämnder verkar för att ett normkritiskt perspektiv ska löpa
som en röd tråd från förskolan och upp genom hela skolan,

38:3

att vi socialdemokrater vidare ska verka för att alla barn och elever i
den kommunala skola ska ha rätt till undervisning om könsnormer och
jämställdhet, med ett perspektiv som inkluderar transpersoner,

38:4

att länets socialdemokratiska fullmäktigegrupper verkar för att alla
kommunala, offentliga toaletter görs könsneutrala,

38:5

att länets socialdemokratiska fullmäktigegrupper verkar för att det vid
nybyggnation av skolor, idrottshallar etc. byggs separata, låsbara
duschutrymmen,

38:6

att Kiruna arbetarekommun antar motionen som sin egen,

38:7

att motionen skickas till Distriktsårskongressen, samt

38:8

att motionen, om Kiruna arbetarekommun avslår den, skickas till
Distriktårskongressen som enskild.

Kiruna i oktober 2019
Styrelsen för HBT-Socialdemokrater i Norrbotten/Tobias Stensson Närvä
Kiruna Arbetarekommuns medlemsmöte beslutar bifalla motionen.
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Distriktsstyrelsens utlåtande, motionerna nr 36-38
Motionen adresserar en fråga som är, men inte borde vara, aktuell och för många så
provocerande år 2020 i Sverige. Rätten att vara den man är och rätten att bli den man
vill vara. Att motionen provocerar beror så klart på bland annat de konservativa
strömningarna just nu upplever medvind. Allt som inte går att identifiera utifrån
traditionella normer blir hotande. Den typen av konservatism är såklart inget vi som
Socialdemokrater känner igen oss i. Istället tror vi ju på jämlikhet, allas lika värde och
solidaritet. Då jämlikhet som inkluderar och inte exkluderar. Ska det bli mer än
vackra ord så måste gamla normer synliggöras och ifrågasättas. Det sker inte
automatiskt och inte utan politisk vilja.
Anställda i skolan och förskolan är de som först (utanför hemmet) möter de barn
som så småningom ska bli vuxna, normkritiska människor som både tillåter andra
och själv får ta reda på vem man är. Att just då personal i skolan och förskolan har
den kompetens som möjliggör normkritik och innebär kompetens i frågor som berör
hbqt+ är både rimligt och rätt.
3/10-2019 lämnades en motion som heter -En skola för alla är en skola med hbtqplus-kompetens2019/20:3288 in till riksdagen undertecknad av Teres Lindberg och
34 andra socialdemokratiska riksdagsledamöter. Den möter på ett bra sätt upp många
av de delar som motionerna 36-38 avhandlar.
Går det dessutom, till det, att via förändringar i fysiska strukturer/byggnader bidra till
ett mer inkluderande miljö så är det något som skyndsamt behöver genomföras.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla motionerna.

39. Statlig riktlinje om skolenheters minimistorlek
– Älvsbyns AK 2020
Frågan om byskolor är snårig och svår. Å ena sidan är det viktigt att medborgare har
nära till välfärden där de bor. Å andra sidan är alltför små skolor svåra att driva ur
kostnads-, kompetensförsörjnings- och kvalitetssynpunkt. I snart sagt varje kommun
som har glesbygd har skolstrukturen varit föremål för den typen av
rationaliseringsdiskussioner som röster igång starka känslor i de berörda byarna.
Den lokalpolitiker som försökt sig på att avveckla en liten byskola har också erfarit
vilka stormar som kan uppstå. Hetsig debatt, vilda stormöten, hat och hot. Inga
sakliga argument tycks räcka, och beräkningarna i underlagen kan alltid ifrågasättas.
Den lokalpolitiker som då försökt hitta en ledstång att hålla sig i, t ex forskning eller
riktlinjer har också märkt att den där ledstången saknas och finner sig själv stående i
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trappan utan något att hålla i när upprörda medborgare knuffar på. Det är lätt att
falla.
Kunskapsläget om hur kunskapsresultat och trygghet ser ut i små byskolor jämfört
med andra skolor är mycket skralt, och i vissa stycken motsägelsefullt. I vilken
riktning kausaliteten går mellan centralisering av välfärdstjänster som t ex skolor och
landsbygdens avfolkning finns det forskning på men den är svår att övertyga med.
Eftersom staten styr mängder av parametrar i skolan - kunskaper och lärandets
innehåll, tillsyn, legitimationskrav och, i ökande grad, resurstilldelningen framstår det
som naturligt att vända sig till staten för att få den där ledstången när debatten hettar
till. Och en stat som på vetenskaplig grund kan utfärda riktlinjer kring hur stora
barngrupperna i förskolan ska vara, borde kunna bistå med en så enkel sak som att
på vetenskaplig grund svara på frågan ”när blir en skola för liten?”
För att stödja alla hjältar som tar på sig uppdrag som fritidspolitiker i barn- och
utbildningsnämnder runtom i landet behövs en statlig riktlinje som talar om hur liten
en skolenhet får vara som minst. Jag förstår att det kan vara svårt med exakta eller
absoluta tal eftersom en sådan riktlinje måste variera utifrån olika parametrar som t
ex elevernas ålder, färdvägens längd och framtidsprognoser. Den skulle likväl vara
mycket värdefull för kommuner med glesbygd. Det skulle vara ett smart sätt för
staten att ta ansvar för skolan utan att inkräkta på professionens ansvar och det
kommunala självstyret.
Därför yrkar jag:
39:1

att distriktskongressen antar motionen och uppdrar åt
länsriksdagsbänken att verka för att få till stånd en statlig riktlinje som
rekommenderar minimiantal elever per skolenhet.

Tomas Egmark
Socialdemokraterna Älvsbyn har vid sitt repskapsmöte 20191212 antagit
motionen.

Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 39
Precis som motionären beskriver så är det ofta svårt att ta beslut som gäller just
förändringar i skolvärlden. Ute i byar kan det i vissa fall vara många mil för små barn
att åka till nästa skola ifall den närliggande skulle stängas. Men det kan även röra sig
om att man vill förändra skolstrukturen på större orter och större skolor och där
istället stöta på patrull då antalet ligger långt över minimigränsen. Förutsättningarna
ser väldigt olika ut i landet vad det gäller just antalet elever, men vi får heller inte
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glömma svårigheterna med att ha behöriga lärare i alla ämnen både i låga åldrar som i
högre.
De flesta av oss känner till just svårigheter som kan uppstå vid tuffa beslut då antalet
elever krymper eller just svårigheten med att hitta lärare för att hålla igång klasserna.
En del skolor har idag B-form (när man slår ihop klasser tex årskurs 3-4 som läser
tillsammans) och det fungerar ändå ganska bra för att kunna behålla skola på orten
och har behöriga lärare i alla ämnen, medan andra skolor nästan knappt klarar upp
detta.
Som politiker har nog många av oss önskat kunna hänvisa till högre instans då det
blir tal om förändrad skolstruktur eller nedläggning av en enskild skola. Lärarbristen
är nästan en större utmaning ibland än minskat antal elever i skolorna.
Vissa skolor har även större utmaningar med klasser som har elever med särskilda
behov, men som ändå hör hemma i den ordinarie skolverksamheten och inte i
särskolan, och där är det en lättnad för både lärare och elever att de kan vara i just
mindre klasser och inte tvingas ihop till en större verksam-het. Det är en stor
trygghet för familjen i dessa fall.
Det är därför viktigt att beslutet kan ligga kvar i kommunerna så man kan titta på
helhetsbilden och inte fastna kring just en parameter på elevantalet som kan fälla en
skola som annars fungerar bra. Man behöver få omvärldsbevaka på lokal nivå. Det
kan hända att just den mindre skolan är väldigt kostnadseffektiv, har hög kompetens
bland lärarna, goda relationer och fantastisk omgivning. Kanske i bästa fall planeras
det för nya boenden i närhet till en skola som kan ge större elevantal i närtid. Det kan
också öka kostnader och miljöpåverkan istället om man behöver ordna med längre
transporter till ny skola.
Med denna beskrivning så vill vi visa på att det finns många aspekter att ta hänsyn till
som behöver tittas på i kommunerna och därför är inte en statlig riktlinje önskvärd,
som i detta förslag skulle vara en minimigräns av antal elever.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen.

40. Anpassa ålder för yrkesutbildningar till den
höjda pensionsåldern – Enskild 2020
Även äldre måste kunna omskola sig och utbilda sig. Även vid 60 års ålder så
behöver man i framtiden kunna byta yrke, om man inte kan fortsätta arbeta till den
nya pensionsåldern. Säg att man ska arbeta tills man blir 70 år. Då är det också rimligt
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att man exempelvis efter 60 år, kan utbilda sig till ett nytt yrke. Ett exempel på detta
kan vara yrke som busschaufför. Idag tillåter inte exempelvis Arbetsförmedlingens
riktlinjer att en person vid den åldern ska kunna få ta del av deras yrkesutbildningar.
Dessa regler måste rimligtvis ändras så att de passar för framtidens arbetsliv där vi
arbetar allt längre.
Utifrån ovanstående yrkas därför:
40:1

att Socialdemokraterna verkar för att höja ålder i riktlinjer för
yrkesutbildningar så att dessa anpassas till den nya riktåldern i
pensionen så att även äldre tillåts att omskola sig och vidareutbilda sig,

40:2

att Socialdemokraterna också verkar för att CSN lån för körkort även
ska omfatta andra typer av förarbevis och därmed kunna ges till ett
högre belopp, samt

40:3

att Socialdemokraterna verkar för att CSN lån för körkort ska kunna
ges förutom för B körkort, även för fortsättning om man vill själv
bekosta utbildning till C eller D körkort med ytterligare motsvarande
belopp

Luleå 2019-11-03 Vitor Louro
Luleå arbetarkommuns representantskap beslutar att bifalla att-sats 27:1, samt
att anse att-satserna 27:2 och 27:3 besvarade.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 40
Idag är vi som lever i Sverige friskare, har högre medellivslängd och förväntas
dessutom att jobba längre. Det gör att fort-och utbildningssystem samt
arbetsmarknadsåtgärder också behöver anpassas utifrån det. Av var och en efter
förmåga, åt var och en efter behov talar vi gärna om. Ska det vara möjligt så måste
system som ska underlätta och skapa möjligheter att göra det.
Yrkesutbildning på Komvux har idag ingen övre åldersgräns för studier. Däremot
finns en övre åldersgräns vad gäller rätten till studiestöd.
Studiestödslagen är det som idag reglerar rätten till studiemedel. I januariavtalet finns
en skrivelse som gör gällande att den övre åldersgränsen för studiemedel höjs från 56
år till 60 år. De nya reglerna träder ikraft 1 oktober 2021.
På dig som individ som finns allt som oftast förväntningar på att du har bil för att du
ska kunna bli anställningsbar. Utifrån det går det nu att få CSN-lån a högst 15000
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kronor för att kunna ta körkort. För att idag komma ifråga måste du vara arbetslös,
inskriven på arbetsförmedlingen och vara mellan 18-47 år.
Från distriktsstyrelsen tror vi inte att det just nu är läge för att öppna upp för
liknande villkor till lån vad gäller andra förarbevis. Det skulle göra det både kostsamt
och svårare att överblicka. Ska något prioriteras skulle det väl snarast kunna vara att
bedda målgruppen för vilka som kommer på fråga att få ett CSN-lån för att ta
körkort. Det utifrån den inriktning vi själva valt att ta som parti
Från kongressbeslutet 2018 står att läsa- Ett körkort kan vara avgörande för att
kunna ta ett jobb. Den möjlighet till CSN-lån för körkortsutbildning som har införts
och som många sökt ska vidgas till fler grupper. Möjligheterna att med studiemedel
genomgå en utbildning som leder till yrkeskörkort utökas för att erbjuda fler en väg
till jobb inom yrken där det idag råder stor brist, till exempel busschaufför.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse 40:1 och 40:3 besvarade
Att
avslå 40:2

41. Arbetsrätt i skolan – Enskild 2021
Vi från S - Studenter Unikum vill att “Arbetsrätt” ska ingå som ett eget ämne i
studieplanen i högstadiet och gymnasium oavsett inriktning. Detta för att öka
ungdomars kunskap om arbetsmarknaden och vilka rättigheter och skyldigheter
arbetstagare har då de arbetar.
I grundskolan ska “Arbetsrätt” ge grundläggande kunskaper om den svenska
arbetsmarknaden och hur den är uppbyggd, medan i gymnasiet ska ämnet ge
fördjupande kunskaper om arbetsrätten i den juridiska sfären.
Därför yrkar vi:
41:1
41:2
41:3
41:4
41:5
41:6

att Socialdemokraterna verkar för en utredning med uppdrag att
införa “Arbetsrätt” som eget ämne inom studieplanen i den svenska
grundskolan och/eller gymnasiet,
att Unikum ska anta motionen som sin egen och skicka den till
Luleå Arbetarekommuns representantskap,
att Luleå Arbetarekommun ska anta motionen som sin egen,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till
Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till Norrbottens
Socialdemokratiska Partidistrikts kongress, samt
att Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt ska anta motionen
som sin egen.
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Luleå 2020-11-13
Carl Schmidt, S-studenter Unikum
Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
avslå motionen i sin helhet, samt
Att
motionens skickas som egen till Distriktskongressen 2021.
Distriktsstyrelsens utlåtande motion 41
Förslaget från motionären är Socialdemokraterna ska verka för en utredning med
uppdrag att införa ”Arbetsrätt” som eget ämne i grund- och/eller gymnasieskolan.
Skolverket föreslog under översynen 2019 att plocka bort arbetsmarknad från kursplanen
på högstadiet, som menade att arbetsmarknad istället skulle ingå under en annan punkt.
Men efter remissrundan, där både fackliga organisationer och arbetsgivare reagerat,
återfinns den återigen som ett centralt innehåll som ska behandlas i undervisningen:
Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning,
arbetsmiljö och arbetsrätt.
På gymnasiet återfinns arbetsrätt i samhällskunskap samt i fördjupad version i vissa
program och valbara kurser, ex juridik.
Uppdraget att undervisa i arbetsrätt finns alltsåmed i dagens kursplaner och styrelsen ser
inte behov av att utreda behov av arbetsrätt som eget ämne.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
avslå motionen.

42. Svensk politik i grundskolan, införa som eget
ämne eller tydligare i kursplan - Enskild
Ungdomar behöver lära sig från tidig ålder om hur de själva kan påverka samhället
genom att engagera sig politiskt. Därför föreslår vi i S-studenter Unikum att
skolstyrelsen ska införa ämnet “Svensk Politik” i grundskolan.
“Svensk Politik” ska ge eleverna fördjupade kunskaper om hur demokratiska val
fungerar inte bara i riksdagen men även på lokal nivå i kommuner och landsting.
Vilka partier som sitter riksdagen och vad deras huvudsakliga ideologier är. Ämnet
ska även ge eleverna djupgående kunskaper om den Europeiska
Unionen, dess organisation, institutioner och deras påverkan på Sverige. Det
viktigaste med “Svensk Politik” som ämne i grundskolan kommer vara att den
politiska medvetenheten kommer att öka markant.
Att öka den politiska kunskapen hos svenska ungdomar redan från
högstadiet hade varit ett stort steg i rätt riktning för demokratin.
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Därför yrkar vi:
42:1
42:2
42:3
42:4
42:5
42:6

att Socialdemokraterna verkar för en utredning med uppdrag att
införa “Svensk Politik” som eget ämne inom studieplanen för
högstadiet och/eller gymnasiet,
Att Unikum ska anta motionen som sin egen och skicka den till
Luleå Arbetarekommuns representantskap,
att Luleå Arbetarekommun ska anta motionen som sin egen,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till
Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till Norrbottens
Socialdemokratiska Partidistrikts kongress, samt
Att Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt ska anta motionen
som sin egen.

Luleå 2020-11-13
Carl Schmidt, S-studenter UNIKUM
Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
avslå motionen i sin helhet, samt
Att
motionen skickas som egen till Distriktskongressen 2021.

Distriktsstyrelsens utlåtande motion 42
Motionären vill att en utredning tillsätts med uppdrag att ”Svensk politik” ska införas
som eget ämne inom studieplanen för högstadiet och/eller gymnasiet. Syftet är att
ungdomar behöver lära sig hur de själva kan påverka samhället genom att engagera
sig politiskt och att den politiska och demokratiska medvetenheten ska öka bland
unga.
I mellanstadiet finns ämnet samhällskunskap, med ett avsnitt som heter Beslutsfattande
och politiska idéer som innehåller bland annat demokrati och demokratiska beslut, hur
individer kan påverka beslut ex genom opinion i sociala medier. Där lyfts också
politiska val och partier i Sverige. Riksdagens och regeringen och deras olika
uppdrag, politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
I årskurs 7-9 fördjupar eleverna sina kunskaper inom ovan nämnda inriktningar och
läser bland annat välfärdsmodeller, integration, jämställdhet osv. Undervisningen på
gymnasienivå i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar
och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika
samhällsfrågor såsom politiska, sociala och ekonomiska, makt, demokrati,
jämställdhet och de mänskliga rättigheterna.
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Valår ges ämnet politik naturligt en större del i samhällskunskapen, med fördjupade
studier av de olika partierna och deras ideologier. Distriktsstyrelsen menar att
uppdraget att lära ut grunderna i det demokratiska systemet och politiken redan finns
på plats och ser inte behov av att skapa ett eget ämne för ändamålet.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen:
Att
avslå motionen

43. Få studenter att flytta till Norrbottens län –
Luleå 2021
Kommunutredningen (SOU:2020:8), från statens offentliga utredningar, föreslår att
nyutexaminerade ska få sin studieskuld avskriven med 10 %, vilket innebär minst
3000 kr samt högst 30 000 kr per person och år. Detta gäller om de flyttar till
landsbygden, orterna skall vara avlägset belägna eller mycket avlägset belägna. I
Norrbotten gäller det bland annat Överkalix, Övertorneå eller Pajala.
Vilket är bra, men hela Norrbotten står inför en demografisk utmaning och behöver
behålla unga vuxna i länet.
Med en 10 % avskrivning av studielånet som gäller personer som bosätter sig i hela
länet, skulle fler välja att stanna kvar efter sin utbildning. Det kommer att generera
skatteintäkter och bidra till ökad ekonomisk tillväxt, genom exempelvis moms och
beskattning av arbete.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på följande:
43:1
43:2
43:3
43:4
43:5
43:6
43:7

att Socialdemokraterna ska stödja kommunutredningens förslag om
avskrivning av studieskulder för de som flyttar till en glesbygd,
att Socialdemokraterna skall verka för en avskrivning av studieskulder
på 10% per år, för nyutexaminerade studenter som väljer att bosätta sig
i Norrbottens län efter sin studietid,
att Unikum ska anta motionen som sin egen och skicka den till Luleå
Arbetarekommuns representantskap,
att Luleå Arbetarekommun ska anta motionen som sin egen,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till
Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till Norrbottens
Socialdemokratiska Partidistrikts kongress, samt.
att Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt ska anta motionen
som sin egen.

Luleå 2020-121-13
Nora Kemi
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Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
bifalla attsatserna 1 och 2, samt
Att
motionen skickas vidare till Distriktskongressen 2021.
Distriktsstyrelsens utlåtande motion 43
Landsbygdskommittén föreslog redan 2017 att regeringen ska utreda möjligheten att
införa avskrivning av studiemedel som incitament för människor med akademisk
examen att bosätta sig eller bo kvar i de kommuner som har omfattande
demografiska problem och därpå följande kompetensförsörjningsbekymmer.
Landsbygdskommittén hänvisar till att en motsvarande regel finns i Norge och det
positiva utfall som den fått. Förslaget innebär att de 23 kommuner som har de största
utmaningarna är de som ska omfattas av förslaget. De tröskeleffekter och
gränsdragningsproblem som förslaget sannolikt skulle ge upphov till skulle, liksom
förslagets kostnader och omfattning, behöva utredas närmare. Men ingen sådan
utredning har kommit till stånd.
Kommunutredningen plockade upp Landsbygdskommitténs förslag och omarbetade
det enligt vad som beskrivs i motionen. Kommunutredningen förordade också en
vidgning av vilka kommuner som skulle omfattas av så att det skulle komma att gälla
60 kommuner istället för 23. Kommunutredningen förordar liksom
Landsbygdskommittén att regeringen utreder förslaget vidare men uppskattar
förslagets kostnader till 690 miljoner kronor/år.
Som grundläggande princip vill vi Socialdemokrater att välfärden och de offentliga
systemen ska vara generella, dvs omfatta alla på lika villkor – betalade efter förmåga
fördelade efter behov. Bland annat mot den bakgrunden avslog också
partikongressen 2017 ett flertal motioner som föreslog avskrivning av studiemedel
för att rekrytera studenter till bristyrkesutbildningar på högskolan.
Utbildningsnivån i landet varierar stort. Andelen människor med akademisk
utbildning är hög i lärosätenas nära geografi. Men ca 5 mil från lärosätena sjunker
utbildningsnivån i befolkningen drastiskt. Mot bakgrund av de positiva
erfarenheterna från Norge bedömer distriktsstyrelsen att förslaget att använda
avskrivna studieskulder som incitament för att lösa kompetensförsörjningsbekymmer
i glesbygden, är en modell som är värd att utreda närmare. Avskrivningen skulle dock
förlora sin attraherande kraft och riskera att inte få avsedd effekt om också mer tätt
befolkade och lärosätesnära kommuner omfattas. Samtidigt skulle eventuella
gränsdragningsbekymmer och tröskeleffekter bestå även om hela länet omfattas, men
då i relation till andra län eller regioner. Därför bör förslaget inte omfatta hela länet.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
bifalla 43:1
Att
avslå 43:2.
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44. Ett demokratiskt och hållbart arbetsliv –
Övertorneå 2021
Många människor upplever att tiden vid sidan av arbetet inte räcker till för
återhämtning, personlig utveckling och att vårda nära relationer. Samtidigt ökar den
arbetsrelaterade psykiska ohälsan. Antalet sjukskrivna med utmattningssymtom har
sexdubblats sedan 2010. Arbetets verklighet manar oss att stanna upp och fundera
över arbetslivets syfte, kvalitet och struktur.
Vi menar att ett framtidsinriktat politiskt projekt måste utmana rådande föreställning
att all produktivitetstillväxt ska omsättas i ökad materiell konsumtion. Vi är också
övertygade om att mer bör göras för att öka arbetstagarens ekonomiska makt och
stärka arbetet mot arbetsrelaterad ohälsa. Vi vill se en arbetslivspolitik som fokuserar
på mer frihet, större inflytande och bättre arbetsmiljö.
Arbetstidsförkortning
Arbetstidsfrågan har varit ett centralt inslag i arbetarrörelsens frihetskamp. Under
1900-talet förkortades arbetsveckan stegvis från 56 till 40 timmar, men sedan 1973
har ingen förkortning av den lagstadgade normalarbetsveckan genomförts. Vi menar
att det är hög tid för en reform som sänker heltidsmåttet från 40 till 35 timmar per
vecka.
Det är viktigt att påpeka att en arbetstidsförkortning inte är en samhällskostnad
gentemot nuvarande materiella standard, utan en alternativkostnad relativt potentiell
framtida produktion. Det är därför fullt möjligt att, precis som vid tidigare
arbetstidsförkortningar, både höja löner och korta arbetstiden. Även med väldigt
pessimistiska antaganden om produktivitets- och sysselsättningseffekter skulle en
stegvis genomförd arbetstidsförkortning med bred marginal kunna bekostas inom
ramen för den förväntade årliga tillväxten. Vi skulle alltså fortsatt bli rikare, men i
något långsammare takt under reformens genomförande.
En arbetstidsförkortning bör införas varsamt för att säkerställa att den offentliga
servicen inte påverkas. Att offentlig sektor präglas av en hög andel deltidsarbete
förenklar samtidigt genomförandet av en arbetstidsförkortning eftersom det för
många kommer innebära uppräknad sysselsättningsgrad snarare än färre arbetade
timmar. Genom att heltidsarbetande får sänkt arbetstid och deltidsarbetande får
uppräknad sysselsättningsgrad är en generell arbetstidsförkortning också fullt förenlig
med det viktiga arbetet för att göra heltid till norm.
Tidsfristen för det stegvisa införandet kan bedömas till 10 år men måste utredas så
att kompetensförsörjningen i offentlig sektor säkras. Vi menar också att riktade
statsbidrag bör införas för att kompensera kommuner och landsting för ökade
kostnader vid arbetstidsförkortning.
Ett demokratiskt arbetsliv
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Vi tar för givet att alla beslut om styret av vår komplexa statsapparat ska tas
gemensamt, men inom näringslivet och på arbetsplatsen har anställda jämförelsevis
lite att säga till om. När det offentliga går in med stora summor för att rädda krisande
branscher och företag är det fullt rimligt att vi samtidigt hittar vägar för att omsätta
det medborgerliga ekonomiska stödet i medborgerligt ekonomiskt inflytande. Utan
strategier för ökad ekonomisk demokrati förblir vi låsta i en modell där vinsterna
privatiseras och förlusterna socialiseras. Ett första steg bör vara att utreda
möjligheterna till utökad arbetsplatsdemokrati och medborgarnas demokratiska
inflytande över den ojämlika kapitalkoncentrationen.
Tryggare anställningar och en hållbar arbetsmiljö
Ett demokratiskt arbetsliv förutsätter trygga arbetstagare och att lagar och regler
efterlevs. Det senaste decenniet har ansvariga myndigheters tillsynskapacitet kraftigt
försvagats. Detta gäller inte minst Arbetsmiljöverket. Ökad myndighetskontroll skulle
motverka brott i arbetslivet och minska den osunda konkurrensen på
arbetsmarknaden. Vi menar att Socialdemokraterna måste driva att anslagen till
Arbetsmiljöverket höjs för att stärka arbetsmiljöarbetet och att ett arbetslivsinstitut
inrättas för att bedriva forskning inom arbetsorganisation och hälsoeffekter.
Vi yrkar därför:
44:1
att Socialdemokraterna ska verka för att den lagstiftade normalarbetsveckan förkortas från 40 till 35 timmar,
44:2
att Socialdemokraterna ska verka för riktade statsbidrag som
kompenserar kommuner och regioner för ökade kostnader vid
arbetstidsförkortning,
44:3
att Socialdemokraterna ska verka för att en utredning tillsätts om ökad
ekonomisk demokrati,
44:4
att Socialdemokraterna ska verka för att anslagen till Arbetsmiljöverket
höjs och tillsynskapaciteten förbättras,
44:5
att Socialdemokraterna ska verka för att det inrättas ett nytt
Arbetslivsinstitut för forskning om arbetslivsrelaterade frågor,
44:6
att Socialdemokraterna i Övertorneå ställer sig bakom motionen och
antar den som sin egen, samt
44:7
att Socialdemokraterna i Övertorneå skickar motionen vidare till nästa
distriktskongress.
Övertorneå den 25 november
Bente Moen Åkerholm, Marianne Salometsä, Inga Savilahti Häggbo och Birgitta
Emanuelsson
Övertorneå arbetarekommuns medlemsmöte beslutar:
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Att
Att

bifalla motionen, samt
skicka motionen vidare till distriktskongressen.

Distriktsstyrelsens utlåtande motion 44
Vi socialdemokrater slåss idag för att heltid ska vara norm, en rättighet, att deltid ska
vara en möjlighet. Att kräva 35 timmars arbetsvecka kan skapa en konflikt mellan
dessa två frågor. Det är viktigt att välja sina strider. En problematik är även att alla
arbetsgivare, även inom den privata sektorn, får att hantera ett sänkt heltidsmått
kostnadsmässigt samtidigt som endast kommuner och regioner kompenserar.
De fackliga organisationernas skyddsombud gör ett oumbärligt arbete. Det behövs
fler skyddsombud. Därför är det viktigt att stärka den fackliga organiseringen. Att
tillsätta en utredning om ökad ekonomisk demokrati innebär även ett större ansvar
för gemene löntagare. Vi socialdemokrater tror att vägen till inflytande går via facket
därav bör vi verka för att öka den fackliga organisationsgraden istället.
Den S-ledda regeringen har gradvis ökat satsningarna på Arbetsmiljöverket efter
många års nedskärningar efter alliansregeringen. Framförallt drabbade
nedskärningarna inspektionerna. I BP för 2018 aviserade regeringen att 18 miljoner
kronor per år under 2018–2020 ska gå till att stärka arbetet för ordning och reda på
arbetsmarknaden, i form av att Arbetsmiljöverket ges i uppdrag att samordna
metodutveckling för myndighetsgemensamma tillsynsinsatser, som även involverar
parterna. Åtta myndigheter har fått i uppdrag att utveckla metoder för
myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och
brottslighet i arbetslivet. Nu är det dags att gå till handling.
Arbetsmarknaden är under städning förändring, arbetsmiljön förändras. Se bara på
hur arbetsmarknaden ser ut idag jämfört med för ett år sedan, innan Covid-19.
Arbetslösheten har stigit och den normala arbetsplatsen är numera hemma. Därmed
krävs det mer forskning inom arbetslivsrelaterade frågor.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
avslå 44:1, 44:2 och 44:3,
Att
anse 44:4 besvarad
Att
bifalla 44:5.
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45. Bedömning och kvalitetsmått utan betyg –
Boden 2021
Betyg är en omstridd företeelse i skolan. Förespråkarna brukar hävda att de ger
tydlighet i återkopplingen till elever, att de skapar motivation och att de är en garant
för att elevens lärande och behov av stöd blir synligt. Motståndarna brukar istället
hävda att de skapar stress, att de är orättvisa och att de gör så att elever lär för provet
istället för livet.
Hur vi än väljer att se på det är det ett oomtvistligt faktum att betygen i sin
nuvarande form, i det nuvarande systemet, används i tre syften:
● De används för att ge återkoppling till eleven om hur det går i skolarbetet.
● De används för att rangordna elever i urvalet till nästa nivå i utbildningskedjan.
● De används för att jämföra skolor med varandra.
Vårt betygssystem är utformat för att uppfylla det första syftet, men används för alla
de ovannämnda.
Återkoppling till eleven kan rymma miljoner nyanser, bör syfta framåt och
leda till ökad motivation.
Ett betyg innebär alltid en summering av vad eleven hittills har presterat. Bokstaven
(eller siffran) ger ingen som helst vägledning om vad eleven bör göra nästa gång
samma förmåga ska tränas eller liknande kunskaper ska inhämtas. Summeringen
innebär också att olika förmågor som ingår i samma ämne vägs ihop till ett betyg.
Därmed förloras både nyanser och framåtsyftning om återkopplingen till eleven
bygger på ett betyg. Återkoppling med ord rymmer istället miljoner nyanser och kan
utformas för att ge eleven vägledning om vad som ska göras nästa gång. Forskning
stödjer också att återkoppling med ord istället för med poäng eller bokstav leder till
mer lärande.
Att återkoppla med ett betyg leder inte heller till ökad motivation hos eleven. Den
som har svårt för ett visst ämne i skolan får sin svaghet bekräftad genom ett
underkänt betyg. Stigmat som det innebär riskerar att leda till försvagad självkänsla
och uppgivenhet snarare än ökad motivation. Den som får ett högt betyg blir så klart
glad över det ett kortare tag men det finns inget som antyder att det ger några
varaktiga effekter på motivationen. Motivationsforskning visar att det som gynnar
motivation när det kommer till att använda kognitiva färdigheter snarare handlar om
upplevelse av mening, av upplevelsen att göra framsteg och upplevelsen av
delaktighet. Att sätta stämpeln duglig eller oduglig, bra eller dålig, F, E eller A på
någons arbete kommer inte att leda till ökad motivation. Det leder snarare till stress,
press och ökad ohälsa.
Skulle det ändå vara så att elever (och lärare) låter sitt arbete, sin motivation, vägledas
av betygen då skjuter också undervisningen bredvid målet. Syftet med skolan är att
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förvärva kunskaper, färdigheter och förmågor som kan bära en genom livet – inte att
få en bokstav på ett papper.
Återkopplingen som betyg erbjuder blir varken objektiv, tydlig eller rättvis. Så länge
betygssättningen, som den är i dagens system, är målrelaterad och decentraliserad
kommer den enskilda lärarens subjektiva tolkning av begrepp, nivåer och
kunskapskvaliteter att avgöra betygssättningen så att den aldrig kan bli likvärdig eller
rättvis mellan olika regioner, skolor eller lärare. På ytan är ett betyg tydligt men vilka
förmågor eller kunskaper som döljer sig bakom bokstaven kommer inte till uttryck
eftersom betyget i sig innebär en summering av fler olika förmågor och kunskaper
som dessutom är komplext sammansatta.
Det måste ske ett urval till nästa nivå i utbildningskedjan men utslagningen
måste upphöra.
När ett program på gymnasiet eller ett program eller en kurs på högskolan har fler
sökande än platser måste ett urval ske. Det finns utbildningar som använder andra
metoder än betyg som urvalsgrund. Det finns estetiska utbildningar som använder
färdighetstester eller arbetsprover och det finns polisutbildningen som använder
lämplighetsprov av både fysisk och psykologisk karaktär som två tydliga exempel. På
andra håll i världen förekommer det att studentexamen eller resultatet på liknande
tester används för att göra urvalet.
Betyg reproducerar klassmönster. Det vill säga den som vuxit upp i ett hem med
stark studietradition får med större sannolikhet höga betyg än den som vuxit upp i ett
hem med svag studietradition. Den som är född i Sverige och har svenska som
modersmål får sannolikt högre betyg än den som är född utomlands och har svenska
som andraspråk. Skolan har till uppdrag att utjämna dessa olika livsförutsättningar.
Att kompensera för dessa skillnader är en grundbult i det svenska skolsystemet och
en avgörande orsak till att grundläggande utbildning är både en plikt och en rätt för
varje medborgare. Att göra det möjligt för arbetarklassens barn att utbilda sig är även
en viktig anledning till att högskolesektorn har fått ett specifikt uppdrag att arbeta
med vad som kallas för breddad rekrytering. Även om betyg som urvalsmetod
reproducerar klassmönster verkar andra urvalsgrunder göra det i ännu högre grad.
Intervjuer för att avdöma lämplighet eller tester för att bedöma kapacitet att klara av
utbildningen verkar i ännu högre grad gynna dem som vuxit upp i hem med stark
socioekonomi. Därför är det inte nödvändigtvis så att dessa är bättre urvalsredskap
än betygen.
Men med det nuvarande systemets ”hårda gräns” för godkänt och de nuvarande
reglerna för behörighet till gymnasieskolan slås 15-20 % av varje årskull ut från vidare
studier direkt efter årskurs nio. De blir helt enkelt inte behöriga att läsa vidare på ett
nationellt program på gymnasieskolan. Det får stora negativa konsekvenser både för
den enskilde och för samhället. Gymnasieutbildning är en vattendelare på svensk
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arbetsmarknad. Om betygs- och urvalssystemen försenar eller rent av omöjliggör
inträdet på gymnasieutbildningen försenas eller rent av omöjliggörs också den
enskildes inträde på arbetsmarknaden. För den enskilde får det såklart effekter på
självkänslan men också på den framtida privatekonomin och möjligheten att nå sina
bästa stämningars längtan. För samhället går humankapital förlorat vilket leder till
lägre produktivitet och högre kostnader, t ex genom fler studieår eller, på sikt,
ersättning från socialförsäkringen.
Vi behöver kunna jämföra skolor med varandra men betygsresultat är ett
otillräckligt mått på en skolas kvalitet.
Det svenska skolsystemet har blivit en marknad. Det har lett till avarter som
koncerndrift med vinstintresse, marknadsföringsskandaler, segregation och
betygsinflation. Dessa måste vi komma till rätta med. Men skolvalet är förmodligen
här för att stanna. Så länge skolvalet finns behöver skolor kunna jämföras med
varandra. Att kunna jämföra skolors kvalitet kan också vara viktigt för att styra
tillsyn, stöd och resurser utifrån behov.
Men kvalitet i skolan låter sig inte enkelt mätas i ett genomsnittligt meritvärde eller en
andel elever med godkänt i alla ämnen.
För det första fungerar betygen som en valuta på den marknad skolan har blivit, en
valuta som varje skolhuvudman med personal kan sätta värdet för. Det finns t ex
skolor där alla elever i en årskull har fått betyget A i ämnet bild. Det är osannolikt att
alla elever i en årskurs skulle ha presterat så att den bedömningen skulle hålla för en
granskning. Det finns ett ständigt tryck uppåt eftersom betygen är ett
konkurrensmedel på skolmarknaden.
De flesta kommuner har målet för sin skolverksamhet att meritvärdet ska öka varje
år. Det är vällovligt såklart. Syftet är att kunskaperna som eleverna har när de lämnar
årskurs nio varje år ska öka. Men en sådan styrning kommer att ge en inflation.
Dessutom hänger ju den givna fråga där i luften: vad är kvalitet i skolan? Att elever
lär sig att umgås med varandra, visa varandra respekt, skapa en miljö där alla trivs, där
alla upplever mening och delaktighet dessa kvalitetsfaktorer låter sig inte fångas i ett
meritvärde. Att en skolenhet har ett fungerande arbete för att skapa en
hälsofrämjande miljö, arbetar med daglig rörelse eller använder demokratiska
arbetsformer låter sig inte fångas i en procentandel av elever med E i alla ämnen. Att
elever nått avancerade kunskaper i vissa delar men i andra knappt fått träna alls
framgår inte av att en viss andel av eleverna nått gymnasiebehörighet.
Betygsresultat är trubbiga. Redan i ett ämne för en individ innebär betyget en
summering och en subjektiv bedömning. Att väga ihop den subjektiva summeringen
med 16 andra subjektiva summeringar ger inte ett skarpare mått. Om sen denna
summering vägs ihop med hundratals andra likadana summeringar till ett
genomsnittligt meritvärde för skolenheten säger de till slut nästan ingenting om en
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skolas kvalitet, i alla fall ingenting annat om verksamheten än hur höga betyg lärarna
på enheten sätter i jämförelse med andra. Vad en elev kan förvänta sig av en vanlig
skoldag eller vilken kvalitet utbildningen håller går inte att avgöra genom att titta på
betygsresultaten.
Betygen fyller tre funktioner som skolsystemet och eleverna inte klarar sig utan.
Återkoppling, urval och jämförelser kommer att behövas också framöver. Men
betygen är ett dåligt instrument för alla tre syftena. Låt oss i stället finna på andra sätt
som kan stärka elevernas motivation, bidra till rättvisa urval som möjliggör social
mobilitet och skapa bättre jämförelser av skolors kvalitet.
Därför yrkar vi att kongressen beslutar
45:1
45:2
45:3
45:1
45:2
45:3

att i ett första steg utreda hur den hårda godkäntgränsen kan avskaffas
och behörighetsreglerna till gymnasieskolan reformeras så att
utslagningen upphör,
att i ett vidare steg se över betygssystemet så att betyg endast ges vid
avslutningen av grundskolan eller motsvarande och efter genomgången
gymnasieskola, samt
att utreda hur bedömningssystemet och kunskapsuppföljningen kan
reformeras så att den svenska skolan på sikt kan bli betygsfri.
att i ett första steg utreda hur den hårda godkäntgränsen kan avskaffas
och behörighetsreglerna till gymnasieskolan reformeras så att
utslagningen upphör,
att i ett vidare steg se över betygssystemet så att betyg endast ges vid
avslutningen av grundskolan eller motsvarande och efter genomgången
gymnasieskola, samt
att utreda hur bedömningssystemet och kunskapsuppföljningen kan
reformeras så att den svenska skolan på sikt kan bli betygsfri.

2020-11-13
Sara Bruhn
Bodens arbetarekommuns representantskap beslutar
Att
bifalla motionen
Distriktsstyrelsens utlåtande motion 45
Motionen talar egentligen för sig självt vad gäller perspektivet att dagens
betygssystem i grund och botten inte optimerar varje barns möjlighet att tillgodogöra
sig så mycket kunskap som möjligt. Inte heller bygger dagens betygssystem på att
fullt ut vara en del av det kompensatoriska uppdraget skolan har.
Om betyg riskerar att få barn att känna sig som misslyckade istället för att de blir ett
stöd för arbetet framåt är något fel i grunden. Hårda rigida gränser för betyget
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godkänt kan istället skapa en miljö där elever ger upp istället för att sporras till
fortsatt utveckling. Skolpolitiken måste vara långsiktig och bygga på evidens och inte
drivas av ideologiska tankefoster.
Om en skolas kvalitet ska definieras enbart på ökade meritvärden så riskerar man
såklart snarast att stimulera betygsinflation. En jämlik skola med varje elevs
individuella behov i fokus måste våga kunna hitta andra sätt att mäta kunskap och
utveckling är genom bokstäver eller siffror som mått. Den svenska skolan behöver
drivas av människovärde och inte marknadsvärde.
Distriktsstyrelsen tackar för en väl genomarbetad motion och yrkar på att bifalla till
motionen i sin helhet.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
bifalla motionen.

C. Försäkringssystem och lagar
Föredragandegrupp: Emilia Töyrä (sammankallande), Mats Taaveniku, Lenita
Ericson och Niclas Hökfors

46. Professionella ställföreträdare och införande
av s.k. ”förvaltarenheter” – Luleå AK 2020
Synen på både ställföreträdarskap, ställföreträdarna och huvudmännen med åren har
förändrats i svensk förmynderskapsrätt. Ett för stort fokus på den enskildes fri- och
rättigheter leder dessvärre även till att utsatta människor ibland inte får den hjälp de
behöver. I takt med att samhället förändrats fungerar ställföreträdarskapen idag inte
tillfredsställande. Behoven kan även anses ha ökat, i takt med att exempelvis psykisk
ohälsa växer som samhällsproblem och att det är fler människor som har alltmer
komplexa behov.
Ett problem till att börja med, är att utbildning av ställföreträdare fortfarande i
många fall är bristfällig. Vilket får som konsekvens att mängder av ställföreträdare
förordnas som i bästa fall är oförberedda och i värsta fall direkt okunniga. Den
rådande situationen kring utbildningen av ställföreträdare för med sig negativa
konsekvenser inte bara för huvudmännen utan även för berörda ställföreträdare. I
förarbetena läggs mycket fokus på en tydligare reglering av lämplighetsprövningen av
ställföreträdare, men även vikten av utbildning av ställföreträdare har
uppmärksammats.
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Numera stadgas i 19 kap. 18 § FB att ”överförmyndaren eller överförmyndarnämnden ansvarar
för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs”. Någon närmare reglering
av vad denna utbildning bör innehålla finns dock inte vilket leder till att kvaliteten
hos och omfattningen av kommunernas utbildningar varierar kraftigt. Konsekvensen
blir att ställföreträdare runtom i landet ges helt olika förutsättningar att utöva sitt
uppdrag.
I förarbetena poängteras bland annat att utbildning av ställföreträdare är viktigt inte
bara för huvudmännens skull utan även för ställföreträdarna. Det sägs att
överförmyndaren bör ha det övergripande ansvaret för att utbildning kommer till
stånd, och man uppmuntrar samarbete kommuner emellan i hanteringen av
utbildningsfrågor. Detta har dock inte skett utan behöver utvecklas om en god
kvalité ska kunna garanteras i det nuvarande systemet.
Det behöver också finnas ett nationellt register över ställföreträdare eftersom det
skulle medföra att olämpliga ställföreträdare inte får fler uppdrag, ej heller att en
ställföreträdare åläggs för många uppdrag.
Vanligt förekommande problem i övrigt inom detta område, är även
gränsdragningarna mellan uppdragsdelarna. Det vill säga att bevaka rätt, förvalta egendom
och sörja för person. På grund av den tydliga uppdelning mellan uppdragsdelarna som
görs hos överförmyndarna och tingsrätterna hamnar många ställföreträdare i en sits
där deras förordnande inte inkluderar att exempelvis sörja för person, ofta till följd av
att sökanden helt enkelt inte tänkt på behovet. Eller inte förstått vad som avses med
att sörja för person, vid ifyllandet av ansökningsblanketten, eller rentav missat att
kryssa för den aktuella rutan.
Överförmyndare eller domstolar lägger inte själva någon energi på att utreda vad den
enskilde faktiskt behöver hjälp med, utan utgår från det som framgår av ansökan.
När denna teoretiska och byråkratiska uppdelning sedan kolliderar med verkligheten
uppstår situationer som måste upplevas som besvärliga för ställföreträdaren.
Eftersom denne inte anser sig ha varken rätt eller möjlighet att hjälpa sin huvudman
med personliga angelägenheter när domstolsbeslutet inte innehåller orden ”sörja för
person”.
Upplevelsen är även att det finns en diskrepans mellan idén om ställföreträdarskapet
som en frivillig lekmannainsats och den tuffa verklighet som många ställföreträdare
ställs inför idag. Det är heller inte enkelt att hitta en lekman som är villig att åta sig ett
uppdrag som ställföreträdare för exempelvis en psykiskt sjuk huvudman som
exempelvis tenderar att bli utåtagerande. Det är däremot sällan svårt att hitta en
person som är villig att ta på sig ett uppdrag som god man för en demenssjuk kvinna
eller man på ett äldreboende. Att hitta en förvaltare till en psykiskt sjuk ung man med
en kriminell bakgrund kan däremot te sig i princip omöjligt.
Därför förefaller det som att det inte är ändamålsenligt att dessa två typer av ärenden
faller inom samma ansvarsområde.
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Det finns en märklig motsättning när förvaltarskap å ena sidan är en tvingande åtgärd
som då sker utan den enskildes frivilliga medverkan. Men att det å andra sidan ska
vara en frivillig rekrytering av den som ska utföra detta uppdrag. Det verkar mer
lämpligt i det fall den enskilde medverkar på något sätt till att få en ställföreträdare,
att detta kan ske och utföras på frivillig basis. Medan i det fall det sker mot den
enskildes egna önskan i större utsträckning hade kunnat vara lämpligt med en
offentlig ställföreträdare där utförandet inte byggde på ett frivilligt åtagande av
uppdraget. Detta just för de särskilt svåra fallen, med exempelvis utåtagerande
personer med psykisk instabilitet och komplexa vårdbehov.
Behoven av ställföreträdare kan även antas öka i framtiden. Detta dels på grund av
en större befolkningsandel med äldre människor. Men också med anledning av den
ökande psykiska ohälsan hos yngre människor. Fler psykiskt sjuka unga människor
betyder fler människor som kommer att vara i behov av ställföreträdarskap.
Samtidigt som att färre personer upplever sig själva ha utrymme att ta på sig uppdrag
som ställföreträdare, vilket visar sig när överförmyndarnämnden har mycket svårt att
rekrytera personer för dessa uppdrag, i den omfattning som behövs. Upplevelsen
blir här att överförmyndarnämnden utifrån att det är svårt att rekrytera personer som
vill ta på sig dessa uppdrag, istället är mycket restriktiva och hänvisar exempelvis till
att Socialtjänsten själva kan erbjuda förmedling av egna medel istället för att förorda
en god man. Det är dock inte lämpligt att personer som inte är i behov av andra
insatser av Socialtjänsten och som har egna inkomster, ska stigmatiseras genom att
hänvisas till Socialtjänsten istället för en fristående ställföreträdare eller god man som
bidrar till den enskildes självständighet.
Denna svårighet att rekrytera, har redan nu lett till att det är mycket svårt att få
beviljat ställföreträdare utan att ha starka medicinska skäl och underlag. Att tex.
Socialtjänsten i sitt yttrande ser stora svårigheter för den enskilde räcker inte. Inte
heller att den enskilde själv vill ha en ställföreträdare, såsom ”god man”, räcker. Även
för de frivilliga insatserna gäller att det framgår av ett läkarintyg att den enskilde
verkligen har ett medicinskt bekräftat behov av denna insats. Svårigheten här ligger
då i att den enskilde även måste ta sig till en inbokad tid hos en läkare. Detta är just
det som den enskilde har svårigheter att på egen hand genomföra och alltså är varför
den enskilde just är i behov av en god man. Dels för att boka tiden och för
påminnelse att faktiskt ta sig till den bokade tiden eller att någon följer till detta
besök. Ofta rinner därför ansökan om god man ut i sanden. Ibland faller ansökan
även på att när ett läkarintyg väl presteras, så är det inte säkert att detta tydligt nog
kan framföra de svårigheter som den enskilde faktiskt har. Då den enskilde själv
måste kunna formulera detta vid läkarbesöket. Ett klassiskt moment 22. Detta leder
till att många personer som är i stort behov av god man, faktiskt inte kan få tillgång
till det stöd som de i många fall behöver. Detta trots att de alltså själva i många fall
önskar detta stöd.
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Ett annat problem är också för de med förvaltarskap att de riktigt svåra fallen i
många fall är alltså att de inte lämpar sig för en lekmannainsats då det ställer oerhört
höga krav på personens lämplighet och att sådana personer som kan ta dessa
uppdrag då ska kunna rekryteras. Problem har även sedan uppstått då i vissa fall en
förvaltare i sin tur kan bli utsatt för hot eller våld av huvudmannen och velat frånsäga
sig sitt uppdrag. Något som i vissa fall nästan visat sig vara omöjligt utifrån att en ny
förvaltare då först måste godta uppdraget. Högsta domstolen har mycket svårt att i
sina domar balansera mellan å ena sidan lekmannauppdragets natur där ett frivilligt
uppdrag måste kunna frånsägas av förvaltaren. Men samtidigt vad som framgår
avseende att ett förvaltarskap inte ska upphöra om behovet kvarstår och ingen ny
förvaltare kan utses.
Från 2018 kan man se att detta rekryteringsproblem har lett fram till framväxt av
företag som exempelvis Optio, vilka anlitas av Stockholm stad. Dessa fyller denna
lucka av mer professionella förvaltare då de organiseras via ett företag. Det är en
privatisering av dessa uppdrag, som sker i det tysta, men som jag anser inte är en
särskilt lämplig väg framåt. Malmö stad är exempelvis en av de som infört egna
professionella förvaltare, till en egenskapad förvaltarenhet. Men min bedömning är
att detta behov växer över hela Sverige, inte bara i storstadsområden.
Ett sätt att komma till rätta med de som har särskilt stora behov, är alltså att i Sverige
införa ytterligare förvaltarenheter av professionella förvaltare att handha de med de
mest komplexa behoven. I vissa kommuner har alltså detta till viss del införts men
det behöver anpassas i lagstiftning och över hela landet så att denna anpassning sker
nationellt och ges liknande förutsättningar.
Det finns tydliga paralleller mellan de svenska förvaltarenheterna och deras
motsvarigheter i Norge och Finland. Norge har det som kallas ”faste verger” som
anställs av fylkesmannen och som i praktiken är att betrakta som professionella
ställföreträdare. Finland har en motsvarande ordning med statligt anställda så kallade
allmänna intressebevakare, och institutet anses där välfungerande och nödvändigt.
Med tanke på hur ivrig lagstiftaren i Sverige har varit att införa ny lagstiftning
gällande framtidsfullmakter och anhöriga ställföreträdare, till synes motiverad bland
annat av det faktum att våra grannländer har infört liknande lagstiftning med stor
framgång, framstår det som underligt att det aldrig ens föreslagits lagstiftning kring
någon form av offentlig förvaltarroll. Det faktum att förvaltarenheter över huvud
taget existerar säger en hel del om det otillfredsställda behov som finns i
förmynderskapsrätten.
Jag anser därför att lagstiftning bör införas gällande förvaltarenheter. En sådan
lagstiftning bör stadga att samtliga kommuner i Sverige skall ha en förvaltarenhet.
Enligt min mening bör endast förvaltarskap bli föremål för dessa enheters
verksamhet. Som ovan nämnts är det främst i förvaltarskapsärenden som problemen
gällande synen på ställföreträdaren visar sig, till stor del på grund av att godmanskap i
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grunden bygger på samtycke. Ett dysfunktionellt godmanskap hinner därmed ofta
upphöra på grund av avsaknad av samtycke, innan allvarliga problem uppstår.
Anledningen till att jag förespråkar lagreglering av ett redan befintligt institut är att
jag anser att förvaltarenheterna har potential att lösa många av de problem som
identifierats i den här framställningen. Förvaltarenheten och dess verksamhet medför
enligt min mening en tydligare uppdelning mellan lekmannamässiga och
professionella ställföreträdare, och därmed en tydligare definiering av
ställföreträdarrollen. Därför menar jag även att de existerande förvaltarenheterna
utgör en bra grund att bygga vidare på i framtiden.
I förarbetena pekades förvaltarenheternas organisation ut som ett potentiellt
problem, särskilt mot bakgrund av att det förekommer att en kommunal
förvaltarenhet lyder under överförmyndarnämnden. Denna lösning kritiseras i
förarbetena och sägs förmodligen stå i strid med 3 kap. 5 § 2 st. kommunallagen, som
stadgar att en nämnd inte får utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn
över en verksamhet som nämnden själv bedriver. Oaktat denna tvivelaktiga
organisatoriska lösning står det klart att det i allmänhet finns frågetecken kring hur
förvaltarenheter organiseras i praktiken, och framför allt hur de bör organiseras. Mitt
förslag är därför att ta efter den finska modellen, och inrätta en statlig myndighet
med uppgift att utöva tillsyn över landets förvaltarenheter. På så sätt garanteras
rättssäkerheten på ett mer effektivt sätt, och risken för intressekonflikter och
jävssituationer minimeras. Av samma anledning anser jag att förvaltarenheterna bör
vara fristående myndigheter som inte är knutna till vare sig överförmyndaren eller
socialtjänsten.
För att de kommunala förvaltarenheter som föreslagits ovan ska fungera på ett
tillfredsställande sätt behöver dock även en tydligare gränsdragning till vad gäller
ställföreträdarskapen i 11 kap. FB. Hade en lagstiftning om förvaltarenheter införts
idag hade fråga uppstått om hur en domstol eller överförmyndare avgör om ett
ärende är lämpat för en privat ställföreträdare eller om det krävs en förvaltare från
kommunens förvaltarenhet. Det hade lett till fortsatta oklarheter gällande
ställföreträdarens roll, och därför krävs kompletterande lagstiftning. Ett sätt att göra
gränsdragningen är att helt enkelt besluta att samtliga förvaltarskap faller under
förvaltarenheternas ansvar. En sådan lösning framstår dock av flera skäl inte som
ändamålsenlig. Det hade inneburit att individer fråntas möjligheten att ha en anhöriga
som förvaltare. Vi får inte glömma bort att många förvaltarskap vilar på ett samtycke
mellan huvudman och förvaltare.
Ett konkret exempel på detta är individer som lider av bipolär sjukdom. Dessa
människor är ofta fullt medvetna om att de under sina maniska perioder inte är
kapabla att vårda sig själva eller sin egendom på ett betryggande sätt. I vissa fall
ansöker de till och med själva om förvaltarskap, och känner att det ger dem en stor
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trygghet i vardagen. Att ett sådant ärende per automatik hamnar på förvaltarenhetens
bord känns inte optimalt för någon berörd part. Huvudmannen berövas i stor
utsträckning möjligheten att få påverka vem som utses till förvaltare, och från
samhällets perspektiv skulle det vara ett slöseri med resurser att en kommunalt
anställd förordnas i ett sådant ärende. Ytterligare ett problem med en sådan lösning
är att det skulle innebära en stor belastning på förvaltarenheterna överlag. Det är inte
realistiskt att tro att förvaltarenheterna skulle kunna hantera skötsel av samtliga
förvaltarskap i Sverige. Det skulle kräva enorma resurser i form av såväl pengar som
personal. En andra möjlig gränsdragning är att endast särskilt svåra ärenden rörande
förvaltarskap faller under förvaltarenheternas ansvar.
En sådan lösning skulle innebära en betydligt mindre belastning av
förvaltarenheterna och bättre förutsättningar för dem att utgöra det komplement till
de privata ställföreträdarna som jag menar är syftet med den föreslagna
lagstiftningen. Frågan uppstår dock vem det är som i sådant fall ska avgöra huruvida
ett ärende är ”särskilt svårt”. Är det förvaltarenheterna som avgör vilka ärenden de
vill åta sig, eller är det överförmyndarna som avgör vilka ärenden som bör
överlämnas till en professionell ställföreträdare? Kanske är den rimligaste lösningen
att domstolen avgör vilka ärenden som faller under förvaltarenhetens ansvar. Även
där kan det dock uppstå problem, i och med att rekvisitet ”särskilt svårt” i sig är
subjektivt. Det är inte svårt att föreställa sig ett scenario där en tingsrätt beslutar att
ett ärende inte är så pass svårt att det bör förordnas en förvaltare från den
kommunala förvaltarenheten, men där överförmyndaren överklagar tingsrättens
beslut och vidhåller att ärendet de facto är så svårt att man inte kan hitta någon privat
ställföreträdare som är villig att åta sig uppdraget. Att dra gränsen vid särskilt svåra
uppdrag framstår därför även det som något problematiskt.
Ett tredje sätt att reglera frågan är att låta alla förvaltarskap där samtycke saknas från
huvudmannens sida falla under förvaltarenheternas ansvar. Det saknas statistik för i
hur stor andel av förvaltarskapen samtycke från huvudmannen saknas. Men en
kvalificerad gissning är att mindre än hälften av alla aktiva förvaltarskap bygger på
samtycke. Således skulle även denna gränsdragning innebära en relativt stor
belastning på förvaltarenheterna. En positiv aspekt av den lösningen är att gränsen
mellan lekmannamässiga och professionella ställföreträdare skulle bli mycket tydlig.
Såväl huvudmän och ställföreträdare som överförmyndare och förvaltarenheter
skulle ha ett enkelt rekvisit att förhålla sig till när ställning tas till huruvida ett ärende
faller på överförmyndarens eller förvaltarenhetens bord. Gränsdragningen skulle
dock precis som det första förslaget innebära en relativt omfattande belastning av
förvaltarenheterna. Det går att ifrågasätta huruvida det är ändamålsenligt att lägga så
stora resurser på att lösa problematiken. Dessutom torde det finnas en inte obetydlig
andel förvaltarskap där samtycke förvisso saknas från huvudmannens sida, men där
ärendet ändå inte är så pass komplicerat att en kunnig lekman inte kan hantera
ärendet.
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Sammanfattningsvis anser jag att den rimligaste gränsdragningen är det andra
alternativet, det vill säga att endast särskilt svåra ärenden faller under
förvaltarenheternas ansvar. Enligt min mening det mest ändamålsenliga sättet att
reglera frågan på. Som ovan nämnts är det naturligt att rekvisitet ”särskilt svårt” kan
bli föremål för många olika tolkningar och därmed även konflikter, men mot
bakgrund av att den beslutsfattande domstolen kan väga in flertalet relevanta faktorer
så som sjukdomsbild, kriminell historik och andra personrelaterade aspekter torde
det ändå relativt snabbt utkristalliseras en enhetlig bild av vad som typiskt sett utgör
ett särskilt svårt ärende.
Mitt förslag är därför att i det fall man kommer fram till att offentliga
förvaltarenheter ska införas, så kan detta lösas genom att ett nytt stycke läggs till i 11
kap. 12 § FB som lyder exempelvis ”Till förvaltare i särskilt svåra ärenden ska utses
en offentlig förvaltare från den kommunala förvaltarenheten.”.
Utifrån ovan anförda yrkas därför:
46:1

att Socialdemokraterna verkar för att de med uppdrag som
ställföreträdare, ges den utbildning och stöd som de behöver för
uppdraget,

46:2

att Socialdemokraterna verkar för att de som rekryteras till dessa
uppdrag som ställföreträdare har den lämplighet eller erfarenhet inför
uppdraget som lagstiftningen anger,

46:3

att Socialdemokraterna verkar för att det tillkommer någon form av
reglering av vad denna utbildning för förordade ställföreträdare bör
innehålla, för deras uppdrag. Så att ställföreträdare över hela landet i
högre utsträckning ges mer likvärdiga förutsättningar för att kunna
utföra sitt uppdrag,

46:4

att Socialdemokraterna verkar för att ställföreträdare även ska kunna
ges möjlighet till ytterligare stöd för att utöva sitt uppdrag när det gäller
förvaltarskap i särskilt komplexa ärenden,

46:5

att Socialdemokraterna verkar för en översyn om ändringar behövs i
det nuvarande systemet för att utse ställföreträdare utifrån den allt
svårare problematik de med behov (huvudmännen) uppvisar,

46:6

att Socialdemokraterna verkar för att tillse frågan om offentliga
förvaltare ska införas för särskilt komplicerade ärenden,
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46:7

att Socialdemokraterna verkar även för att utreda om behov finns av
att införa kommunala förvaltarenheter, för att tillgodose behov av
offentliga förvaltare i särskilt svåra ärenden,

46:8

att Socialdemokraterna verkar för att modernisera och se över språket
och formerna för ställföreträdarskap. Systemet med ”Förvalta
egendom”, ”Bevaka rätt” och ”sörja för person” är varken
välfungerande eller helt rättssäkert,

46:9

att Socialdemokraterna verkar för inrättande av ett landsomfattande
register för ställföreträdarskap,

46:10

att Socialdemokraterna verkar för tillsättandet av en tillsynsmyndighet
för detta ansvarsområde då det ej är optimalt att detta ansvar åligger
Länsstyrelsen när det gäller tillsyn och tillsynshandledning för
överförmyndare, samt

46:11

att Socialdemokraterna verkar för anpassa lagstiftningen även när det
gäller att möjliggöra digital handläggning och redovisning ifrån
ställföreträdarnas sida. I en betydligt större omfattning än vad som sker
idag. Redovisning via papper och blanketter är ålderdomligt och
innebär ytterligare en svårighet för ställföreträdarna.

Luleå 2019-10-29 Helene Geelnard
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.

Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 46
Motionären lyfter viktiga frågor och perspektiv i sin motion och vi delar synen på att
en utredning skulle vara av nytta för att genomlysa problematiken, nuläget och vilka
åtgärder som kan komma att krävas för att råda bot på en problematisk situation.
Socialdemokraterna har sedan bildandet varit garanten för ett starkt samhälle, där
ingen lämnas efter. I tanken om alla människors lika värde ryms också villkoret att ta
ansvar för personer som inte själva kan göra det, tillfälligt eller permanent. Därför är
också rättssäkerhet och frågan om ställföreträdarskap oerhört viktigt. Det
motionären tar upp i sin motion är därför av stor betydelse för samhället.
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När det gäller digital handläggning är ju detta också något som bör prioriteras, inte
minst för tillgänglighetens och likvärdighetens skull. Det ska vara lätt att göra rätt och
med hjälp av teknik kan också fler uppfylla sitt uppdrag på ett smidigare sätt.
Under den allmänna motionstiden i riksdagen har också de socialdemokratiska
riksdagsledamöterna från länet motionerat om detta. Motionen har hänvisats till
civilutskottet som ska behandla den under våren 2021.
Därför yrkar distriktsstyrelsen på att samtliga att-satser ska anses vara besvarade.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad

47. Ytterligare ”äldreförsäkring” för de som inte
fysiskt orkar arbeta till den höjda pensionsåldern –
Luleå AK 2020
År 2026 kommer åldersspannet för när man har rätt att börja ta ut allmän pension att
vara 64–69 år. Och därefter kopplas pensionsåldern till en ny så kallad riktålder.
Argumentet för att höja pensionsåldern är att vi lever längre och klarar av att arbeta
längre. Det är därför logiskt att riksdagen beslutat att åldern för när man får ta ut sin
allmänna pension höjs. Den ålder då man har rätt att börja ta ut sin allmänna pension
ändras från 61 till 62 år, från och med 2020. Samtidigt höjs den högsta ålder då man
har rätt att behålla sin anställning från 67 till 68 år. Det är detta som brukar kallas
LAS-åldern. Men det finns viktiga saker som saknas i beslutet.
Det kommer att slå hårt mot stora grupper som redan idag har svårt att arbeta fram
till pensionen. För högre tjänstemän så ökar livslängden men medellivslängden ökar
inte lika mycket för alla grupper och yrken. De med intellektuella yrken, som läkare,
jurister och journalister, kan ofta utan problem jobba även efter fyllda 70. Det ser vi
ofta exempel på. Det är murare, vars ryggar och axlar sällan håller fram till 65 år. Det
är lågavlönade lokalvårdare och undersköterskor, som redan i dag ofta tvingas sluta i
förtid.
Många vill säkert arbeta längre. Men alla har inte ett jobb där man kan sitta på ett
kontor. Många arbetar i fysiskt krävande yrken och har svårt att omskola sig sent i
livet. Tvärtom så är det långt ifrån alla klarar av att arbeta ens fram till dagens
pensionsålder. Och redan med det nuvarande pensionssystemet missgynnas alla som
inte kan arbeta länge och mycket. Det skiljer exempelvis hela 18 år i livslängd mellan
den med kort utbildning i Vårby och den med lång utbildning i Danderyd.
En grupp som tydligt missgynnas av förslaget om höjd pensionsålder är, de med lägst
inkomst. Det handlar om personer som arbetar i fysiskt krävande arbeten och
kvinnor som arbetat mycket deltid. Levnadsvillkor påverkas av flera faktorer som

98

klass, könsidentitet, födelseland, funktion och utbildningsbakgrund. Katalys beskrev
det väl i sin rapport Pensionssveket från 2017. Kort beskrivet pekar det på att eftersom
pensionssystemet inte tar hänsyn till att klyftor i utbildning och inkomst även
påverkar medellivslängden, missgynnas arbetare på ett absurt sätt till förmån för
högutbildade. De visar också hur det omfördelar pensionskapital från lågutbildade,
deltidsarbetande och långtidssjukskrivna till andra. Positioner på arbetsmarknaden
som ofta upptas av kvinnor och utrikesfödda.
Därför döms många, främst kvinnor, till fattigdom när de går i pension. Sju av tio av
Kommunals medlemmar har exempelvis idag så låg inkomstpension att de får
garantipension, trots att de har arbetat hela livet. Handelsanställda har också många
deltidsarbetande kvinnor som ej erbjuds heltid. Och för grupper med kortare
utbildning så minskar till och med livslängden även om genomsnittslivslängden har
ökat.
För att förbättra kvinnors pensioner krävs strukturella och långsiktiga insatser.
Kvinnors lägre pensioner beror inte primärt på att de inte har information. Det beror
på en ojämställd arbetsmarknad. De stora inkomstskillnaderna mellan kvinnor och
män, förutom det faktum att kvinnodominerade yrken har lägre löner. Handlar alltså
också om att kvinnor jobbar mer deltid, tar ut mer betald och obetald
föräldraledighet, vabbar mer och oftare är sjukskrivna.
Det beror också på att pensionssystemet bygger vidare på och förstärker detta. För
att bryta ojämställdheten på arbetsmarknaden krävs långsiktiga och strukturella
insatser såsom en individualiserad föräldraförsäkring och rätt till heltid. Särskilda
insatser behövs också inom kvinnodominerade sektorer och för utrikes födda
kvinnor. Enligt LO-rapporten "Ojämlik hälsa" har medellivslängden för kvinnor i
typiska LO-yrken med låga inkomster inte ökat alls under de senaste tio åren. Nu är
det även startålder 25 år i Avtalspension SAF-LO, men förhoppningsvis ändras även
detta så att även avtalspensionen betalas in under hela arbetslivet. Det vore rimligt att
avtalspensioner också följer det allmänna pensionssystemet som beräknas på hela
livets arbete.
Vi ska inte skapa ett samhälle där det råder mycket orättvisa och ojämlika livsvillkor
för olika grupper i samhället. Vi behöver aktivt arbeta för att utjämna strukturella
ojämlikheter genom att kompensera med andra samhällssystem.
I den första stora pensionsutredningen, som ligger till grund för vårt tidigare
pensionssystem, står det bland annat att pensionssystemet skulle bli en drivkraft för
att kvinnor att se till att höja sina löner i nivå med män. Att inte ta hänsyn till hur
förvärvslivet faktiskt ser ut motiverades på 90-talet med att pensionssystemet inte ska
lösa de orättvisor som resten av samhället inte har kunnat lösa tidigare. Men då är
invändningarna, Varför inte då? Vi ska väl inte förvärra dem i alla fall? samt
Med vilken kraft angriper man då de där orättvisorna för att se till, att man kan leva
på sin pension?
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För alla med förslitningsskador, reumatism, värk i axlar och ryggar som förhindrar
tunga lyft men som arbetat hela livet inom fysiskt tunga arbeten. Kan vi då verkligen
kräva att dessa ska börja omskola sig. Till att kunna få ett eventuellt administrativt
arbete i konkurrens med yngre nyutbildade. När de befinner sig på ålderns höst? När
våra nuvarande socialförsäkringssystem inte fungerar? Är det rimligt eller ens
samhällsekonomiskt?
Det är därför också nödvändigt att de som har fyllt 65 år ska kunna få ta del av vårt
gemensamma socialförsäkringssystem. Betraktas de som arbetsföra och har ett jobb
ska de självklart ha rätt till sjukpenning om de blir sjuka. Om de fått beviljat
sjukersättning bör den också gälla fram till riktåldern. Riksdagen glömde nämligen att
besluta att samtidigt låta åldersgränsen för sjukpenning, sjukersättning
(förtidspension) och a-kassa följa med riktåldern. När beslutet om den nya
pensionsåldern togs. Regeringen ska återkomma i frågan är det senaste beskedet.
Men i dagsläget kan vi inte heller inte lita på att sjukpenning eller
sjukersättningssystemen fungerar då många får avslag.
Ofta på grund av att man anser att det kan finnas ett arbete på svensk arbetsmarknad
som den sökande skulle kunna ta. Man sjukskrivs idag inte endast prövat mot det
arbete man har idag utan prövas även mot alla möjliga tänkbara arbeten på svensk
arbetsmarknad. Även i det fall personen i fråga inte har någon möjlighet att få detta
arbete, på grund av brister i utbildning eller yrkeserfarenhet och bakgrund.
Sverige har OECD:s hårdaste krav för att kvalificera sig till sjukpenning eller
sjukersättning. Sju av tio som ansöker får avslag av Försäkringskassan. Regeringen
har länge lovat att se över reglerna. LO, TCO och Saco har krävt det, liksom
Riksrevisionen och Försäkringskassan. Men ingenting har hänt.
Med anledning av ovanstående anförda, yrkar jag därför:
47:1

att Socialdemokraterna verkar för ytterligare utredningar måste göras
kring hur effekten av det nyinförda pensionssystemet slår mot olika
gruppers levnadsvillkor så att en annan försäkring kan träda in ifall
dessa grupper inte kan arbeta till sin nya pensionsålder,

47:2

att Socialdemokraterna verkar för att övriga socialförsäkringssystem
anpassas till den nya riktåldern, så att dessa gäller även de som fått sin
pensionsålder höjd i det nya systemet,

47:3

att Socialdemokraterna verkar för att utjämna ojämlikheter i
levnadsvillkor mellan olika samhällsgrupper,

47:4

att Socialdemokraterna verkar för en mer individualiserad
föräldraförsäkring,
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47:5

att Socialdemokraterna verkar för att uttag av exempelvis betald
föräldraledighet och vård av barn exempelvis på sikt kan kompenseras
för i uträkningen av ersättning i det nya pensionssystemet,

47:6

Att Socialdemokraterna verkar för att sjukförsäkringarnas regler och
försäkringskassans beslut är förutsägbara och trovärdiga för
medborgaren,

47:7

att Socialdemokraterna även ser över möjligheten att ändra regler för
”förtidspension” så att de som inte kan arbeta till den nya
pensionsåldern i det fallet kan ges förtidspension, samt

47:8

att Socialdemokraterna i det fall inget av det ovanstående blir möjligt.
Istället ser över möjligheten till att införa någon annan socialförsäkring
såsom en ny form av ”äldreförsäkring” som då kan träda i kraft ifall
övriga socialförsäkringssystem inte anpassas till den nya riktåldern.

Luleå 2019-10-22 Helene Geelnard
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 47
Det gemensamma försäkringssystemet är något som verkligen kan engagera
människor, vilket är helt naturligt. Under decennier har vi byggt upp ett skyddsnät
för personer som inte annars hade haft möjlighet att så smärtfritt som möjligt,
överbrygga tider där de inte mäktar med att själva finansiera sin tillvaro. Det kan vara
en period i sitt liv, kort som lång, eller i vissa fall hela livet. Vårt samhällskontrakt
bygger på att bidra med det man kan och att få det stöd man behöver när man har
det lite svårare.
Under några år har pensionerna debatterats flitigt, vilket inte är märkligt. Märkligare
kan tyckas vara att det inte gjort det tidigare – trots att vi alla nog hoppas på att
uppnå den åldern där det blir aktuellt för oss själva. Medierna har belyst fattigdom
som drabbar en del pensionärer och det motionären också tar upp, att det främst
drabbar kvinnor i arbetaryrken.
Vi lever mycket riktigt längre idag än vi gjorde förr och de barn som idag föds,
kommer med stor sannolikhet att få fira födelsedagar där grädden knappt får plats på
tårtan efter att alla ljus tänts. I alla grupper, ökar medellivslängden. För de kvinnor
som finns inom LO:s avtalsområde ökar dock inte den förväntade livslängden i
samma takt som för andra grupper. Det här präglar förstås oron för hur det ska bli
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när man blir äldre, hur tidigt kommer man börja känna sig gammal? När kommer
kroppen säga ifrån och orken tryta?
Socialdemokraterna har verkligen ett stort ansvar när det kommer till jämlikheten och
det har vi historiskt också tagit. Det finns ingen vilja att sänka ambitionerna när det
kommer till att möjliggöra en jämlik och jämställd värld och där se r vi också att
socialförsäkringarna och pensionerna spelar en avgörande roll, precis som villkoren
på arbetsmarknaden och möjligheten att få den bästa utbildningen. Oavsett kön,
efternamn eller födelseort.
För några år sedan tillsattes en pensionsgrupp med företrädare från riksdagens
partier, under ledning av socialförsäkringsministern. Gruppen har hanterat frågan om
när man ska kunna gå i pension och resultatet har blivit att man sett över just
pensionsåldern. Det har inte tagits fram ett helt nytt pensionssystem, som
motionären vill göra gällande. När ändringar görs när det gäller pensionsåldern och
hur länge man har rätt att jobba, kommer också övriga socialförsäkringar följa med.
När det gäller frågan att inte kunna jobba till pensionsåldern träder in, ser vi att
sjukersättningen spelar en viktig roll. Idag är det för få som får ta del av den utifrån
hur många som skulle kunna ha behovet och därför har det också tillsatts en
utredning som levererar sitt slutbetänkande sommaren 2021.
Vad gäller föräldraförsäkringen kan vi se att uttaget av föräldraledighet faller väldigt
olika ut. Kvinnor tar fortfarande en större del av ansvaret för de gemensamma
barnen jämfört med män och det tenderar att påverka livsvillkoren för resten av livet
– såväl för möjligheten till befordran som löneförhöjningar. Därför driver
Socialdemokraterna på för att ta ytterligare fler steg på vägen mot ett mer jämställt
samhälle, genom till exempel en fullt individualiserad föräldraförsäkring. Just den
reform som tydligast skulle göra skillnad för de ojämställda samhällsstrukturerna i
Sverige. Föräldraledigheten i sig är pensionsgrundande men en start på föräldraskapet
där kvinnor tar lejonparten av ansvaret tenderar att leda till att familjelivet fortsätter i
upptrampade spår och att även uttaget av dagar när barnet är sjukt eller ledig från
förskolan tillfaller mamman, vilket gör att pensionen blir lidande när man inte
förvärvsarbetar med högre inkomst.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse 47:1-47:4 och 47:6-47:7 besvarade
Att
avslå 47:5 och 47:8.

102

48. Höjt bostadstillägg hos Försäkringskassan för
de med boende i gruppbostad eller servicebostad
– Luleå AK 2020
Väl fungerande demokratier bygger på tillit. Tillit till samhällsinstitutioner och till sina
medmänniskor. Länder med hög tillit har i regel stark ekonomi, god folkhälsa, låg
korruption, låg brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet. Men tilliten håller på att
ersättas av en allt större rädsla och ifrågasättande samt en minskande tillit ifrån våra
myndigheter till våra medborgare. Även gällande en minskande tillit i våra
trygghetssystem såsom hos Försäkringskassan och deras nya bedömningar i gällande
befintliga regelverk. Men dessa regelverk behöver även utvecklas och ständigt
förbättras då samhället och människors behov förändras. Ett sådant område är
reglerna för bostadstillägg.
Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva och bo i en fullvärdig
bostad som är den enskildes privata och permanenta hem. Bostäderna bör ligga i
etablerade bostadsområden och får inte ha institutionell prägel. Kollektivtrafik bör
finnas och närhet till dagligvaruhandel är en fördel. För personer som ansökt och fått
beslut om bostad med särskild service finns servicebostad eller gruppbostad att
erbjuda. Med utgångspunkt i den enskildes biståndsbehov bedöms vilken typ av
boende som är lämpligast. För båda boendeformerna gäller att bostaden ska vara
fullvärdig enligt Boverkets byggnadsregler (BBR). En servicebostad består av ett antal
lägenheter med tillgång till gemensam service och stöd dygnet runt. Serviceboende är
en mellanform mellan självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i en
gruppbostad. En gruppbostad består av ett antal fullvärdiga boendelägenheter som är
grupperade kring gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena ligger i nära
eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna och är lätta att nå.
Den förändrade bostadsmarknaden i kommunerna försvårar utökningen av bostäder
med särskild service inom befintligt bostadsbestånd och nybyggnationer bedöms
behövas för att tillgodose framtida behov.
Ett ökande problem är att de nya bostäder som byggs ofta får en hög hyra. En
nyproducerad lägenhet på ett rum och kök kan kosta över 8000 kr/månad. Möjlighet
finns att få bostadstillägg från Försäkringskassan med max 5 220 kr/mån. (år 2018)
Kommunernas målsättning är att personer med funktionsnedsättning ska ha
möjlighet att leva och bo i en fullvärdig bostad som är den enskildes privata och
permanenta hem.
Vissa kommuner har därför infört subventionerade hyror på dessa bostäder, eller
infört egna parallella system såsom kommunalt bostadstillägg (KBT). Kommunalt
bostadstillägg utgår i de fallen till personer med funktionsnedsättning som ett
komplement till främst det bostadstillägg som Försäkringskassan betalar ut, men
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också övriga bostadsbidrag. Det finns dock ingen skyldighet för kommunerna enligt
socialtjänstlagen (SoL) att betala ut KBT. KBT finns hos vissa kommuner och
reglerna kan variera ifrån kommun till kommun. KBT är då till för att täcka de
fördyrande bostadskostnader som kan uppstå på grund av en funktionsnedsättning.
Exempel från andra kommuner.
Enligt SKL:s rapport Hyresnivåer i särskilda boenden har vissa kommuner, till exempel
Göteborg och Stockholm länge haft ett kommunalt bostadstillägg bland annat för
brukare i bostad med särskild service. Andra kommuner till exempel Malmö och
Karlstad har en ”hyressättningsmodell” i särskilda boenden med högsta hyresnivå
(oavsett storlek och standard på lägenhet) vilken kompenseras av bostadstillägget
från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Några andra kommuner hänvisar
den enskilde att ansöka om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.
Att den enskilde tvingas tacka nej på grund av brist på ekonomiska resurser kan
innebära att personer mot sin vilja blir kvar i föräldrahemmet och inte kan frigöra sig
från föräldrar och få ett självständigt liv. Personer med ålderspension eller sjuk- och
aktivitetsersättning, erhåller från Försäkringskassan ett statligt bostadstillägg enligt
socialförsäkringsbalken (2010:110). Kompensation ges då med max 96 % av
boendekostnaden vid en hyresnivå på max 5 000 kronor per månad vilket innebär ett
bostadstillägg på totalt max 5 220 kronor. (2018). En ensamstående person kan ha
upp till 100 000 kronor i sparat kapital utan att det påverkar rätten till bostadstillägg.
I dag räknas 15 procent av förmögenheten som en inkomst som minskar
bostadstillägget.
För personer över 65 år finns möjlighet till ett högre statligt bostadstillägg så kallat
särskilt bostadstillägg. Det särskilda bostadstillägget betalar pensionsmyndigheten ut
till den som fyllt 65 år och har låga inkomster maximalt kan man få 5 560 kr/mån,
(2018). Men om en person med eget sparat kapital måste ansöka om
försörjningsstöd så innebär det istället att personen i första hand måste använda upp
sina egna tillgångar och sparat kapital innan personen kan ha eventuell rätt till
ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. Detta har även det stor inverkan på personens
personliga ekonomiska frihet och egna möjligheter.
Att inte kompensera med kommunalt bostadstillägg innebär andra kostnader för
kommuner såsom att: • brukare tackar nej till erbjuden lägenhet • brukare och
närstående, därför behöver andra stödinsatser som kostar • det behövs mer resurser
för att hantera handläggning, • vitesföreläggande vid ej verkställda beslut uppkommer
• om man hänvisar den enskilde att ansöka om försörjningsstöd innebär det att en
handläggare månatligen får hantera ansökan, jämfört med hanteringen en gång per år
med ett kommunalt bostadstillägg. Samt att det då behövs mer resurser för att
hantera denna handläggning.
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Staten har de senaste åren överfört allt mer kostnader till kommunerna avseende då
färre än tidigare har beviljats aktivitetsersättning, sjukersättning eller sjukpenning. En
del av de som fått avslag på dessa ansökningar har därmed istället tvingats ansöka om
försörjningsstöd och samtidigt alltså använda upp egna sparade medel eller sälja sina
tillgångar. Det är viktigt att inte staten fortsätter att regelmässigt överföra kostnader
från staten till kommunerna, utan att även fortsättningsvis fortsätta tillgodose de
behov för de målgrupper som de tidigare tagit ansvar för. När statliga bidrag såsom
bostadstillägg inte följer kostnadsökningarna, blir det indirekt en påförd ökad
kostnad för kommunerna.
De som beviljats rätt till gruppbostad eller serviceboende på grund av sina särskilda
behov, bör också ha rätt till ett utformat ekonomiskt stöd som kan tillgodose
personens grundläggande rättigheter. Denna skyldighet att tillgodose dessa behov,
bör tas av staten. Utifrån att kommuner inte har en lagstadgad skyldighet att täcka
upp detta behov med exempelvis subventionerade boendekostnader eller kommunala
bostadstillägg leder till att kommunerna därför gör olika. För att man i hela Sverige
ska ges samma möjligheter och ha samma rättigheter behövs därför att staten i detta
fall tar ett utökat ansvar för denna målgrupp.
De med sådana funktionshinder som tillhör denna målgrupp har mycket små
möjligheter att själva påverka sin levnadssituation, utifrån att de ej kan välja boende
utan måste acceptera det boende som de erbjuds. De kan heller inte påverka sin
ekonomiska situation, utifrån att de har mycket små möjligheter att ta ett arbete på
den ordinarie arbetsmarknaden. Det är också samhällsekonomiskt en mindre kostnad
för samhället att besluta om en ekonomisk ersättning som gäller för en längre tid, än
att behovspröva denna månad för månad, vilket sker om den enskilde hänvisas till att
söka försörjningsstöd.
Utifrån vad som ovan framkommit, yrkas därför:
48:1

att Socialdemokraterna verkar för att Försäkringskassans regler
angående rätten till ett högre bostadstillägg via Försäkringskassan för
denna målgrupp med servicebostad, eller gruppbostad ses över,

48:2

Att Socialdemokraterna verkar för att de med behov av gruppbostad,
eller servicebostad inte hänvisas till ekonomiskt bistånd såsom
försörjningsstöd för att kunna tillgodose grundläggande behov, som
behov av bostad,

48:3

att Socialdemokraterna verkar för att kommunerna kan ge mer
likvärdiga levnadsförutsättningar för den målgrupp som är i behov av
gruppbostad, eller servicebostad över hela landet,
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48:4

att Socialdemokraterna verkar för att ett regelverk på sikt tillkommer
avseende maximal kostnad för boende i gruppbostad eller
servicebostad utifrån vad kommunerna får fakturera den boende, samt

48:5

att Socialdemokraterna verkar för att på sikt ge möjlighet till statliga
subventioner till för nybyggnationer av exempelvis gruppbostad eller
servicebostad för att kommuner ska ha likvärdiga möjligheter att kunna
tillgodose dessa behov för denna målgrupp.

Luleå 2019-10-17 Helene Geelnard
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 48
Precis som motionären lyfter i sin motion, finns det behov att emellanåt se över de
regler och rutiner som finns på̊ myndigheter för att de bättre ska passa in i den
verklighet som för stunden råder. Myndigheterna är till för medborgarna och inte
tvärtom, vilket ibland kan vara känslan när man inte förstår beslut eller upplever sig
vara missförstådd eller felbehandlad.
Nivåerna på de olika ersättningarna man har rätt till, känns också inaktuella
emellanåt. Vi delar motionärens syn på att kommunerna inte ska tvingas ta en för
stor del av kakan och att mer resurser behöver tillskjutas från statligt håll för att
garantera likvärdighet i hela landet och för att minska upplevelsen av att stå samhället
till lags. Försörjningsstödet är dock ett komplement och ska ses som just det – ett
stöd till försörjning i de fall man inte själv klarar det fullt ut.
Kommunerna har själva möjligheten att utforma gruppbostäder och servicebostäder
efter det behov de tycker sig ha och i vissa fall kan ett högre hyresuttag vara rimligt
om kommunen också kan erbjuda boende till rimliga kostnader för brukaren.
Statliga subventioner finns för byggande av exempelvis vissa typer av särskilt boende
och trygghetsboende. Vad gäller gruppbostäder så uppger de flesta kommuner i
Sverige (enligt Boverket) att de har balans i beståndet. Däremot finns det problem
med likvärdigheten i boendekostnad, precis som motionären beskriver. På sikt skulle
en subvention även för denna boendetyp kunna öka likvärdigheten förutsatt att ett
sådant regelverk utformas med just likvärdighet som utgångspunkt.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla 48:1, 48:3 och 48:5
Att
anse 48:2 besvarad
Att
avslå 48:4.
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49. Tre-dela och modernisera föräldraförsäkringen – Luleå AK 2020
Satsningar på betald föräldraledighet och barnomsorg har betytt mycket för kvinnors
arbetskraftsdeltagande och bidragit till en ökad tillväxt och välfärd. Men den svenska
föräldrasäkringen har blivit utdaterad och svarar inte längre mot samhällets behov.
Staten lägger varje år över 30 miljarder kronor på ett system som gör att kvinnor
förlorar i inkomst och pension, medan män förlorar värdefull tid med sina barn.
Sverige halkar nu efter nordiska grannländer i jämställdhetsutvecklingen. I den
svenska föräldraförsäkringen är fortfarande endast en femtedel av föräldrapenningen
öronmärkt för pappan. Både Norge och Island har valt att tredela sin försäkring, en
tredjedel till vardera föräldern och en som kan delas fritt. Även i Finland finns planer
på en tredelning och på Island är intentionen att dela försäkringen nästintill lika
mellan föräldrarna i en kommande reform.
Idag tar kvinnor ut 70 % av alla föräldrapenningdagar. Men i realiteten är
ojämlikheten större. Enligt beräkningar ifrån TCO (2018) så är kvinnor borta 14,5
månader i snitt, från arbetslivet under barnets två första levnadsår. Männens uttag är
motsvarande, i snitt 3,8 månader. Kvinnor står alltså för föräldraledigheten 4 av 5
dagar under barnets första två levnadsår. Detta har en stor inverkan på det fortsatta
arbetslivet. Upp till den här punkten har kvinnor och män ungefär samma lön och
förekomsten av chefer av vardera kön är relativt jämt fördelat. Sedan tappar kvinnor i
lön och blir chefer i mycket mindre utsträckning än män. Hos par i 40-årsåldern
uppskattas tre fjärdedelar av inkomstskillnaderna bero på familjebildandet. Det
hittills enda framgångsrika sättet att avsevärt påverka mäns uttag av föräldraledighet,
och dela föräldraledigheten mer lika, är att öronmärka dessa dagar.
Den ojämna fördelningen av föräldraledigheten är en viktig förklaring till de
skillnader i inkomst och pension som finns mellan kvinnor och män i Sverige idag.
En mer jämställd fördelning av föräldraledighet påverkar samhället på många sätt.
Kvinnor som lever i en relation där hemarbete är mer jämt fördelat är mindre
stressade, barnen vänder sig i högre utsträckning till båda föräldrarna för tröst och
omsorg om båda föräldrar har varit föräldralediga. Samt att för varje månad som
pappan är föräldraledig så ökar kvinnans framtida årsinkomst med 7%.
Föräldraförsäkringens flexibilitet och gränser orsakar även andra problem i samhället.
Idag kan man exempelvis genom att ta ut färre dagar per vecka få dem att räcka ända
till barnets 12 årsdag. Det är längre än i alla andra nordiska länder.
Föräldraförsäkringen bör därför anpassas så att den främst är till under barnets första
levnadsår. Exempelvis ett annan dilemma, är de som kommit till Sverige från andra
länder. Vår omoderna föräldraförsäkring förstärker även här, en problematik kring
kvinnor som i lika stor utsträckning som män behöver ges möjlighet att studera,
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integreras och kunna arbeta. Utrikes födda kvinnor marginaliseras i större
utsträckning om inte dessa regler kan komma att förändras.
Utifrån ovan anförda, yrkar jag:
49:1
att Socialdemokraterna verkar för jämställdheten ska öka i Sverige,
49:2

att Socialdemokraterna verkar för barnets rätt till att bygga en nära
relation till båda sina föräldrar under sina första levnadsår,

49:3

att Socialdemokraterna verkar för att modernisera föräldraförsäkringen
utifrån nya målgrupper som kommit till Sverige så att inte kulturella
skillnader förstärks,

49:4

att Socialdemokraterna verkar för jämställdhet både inom
föräldraförsäkringen och den lagstadgade rätten till föräldraledighet,

49:5

att Socialdemokraterna verkar för att regioner och kommuner även
fortsättningsvis har heltid-arbetstid som norm även i
kvinnodominerade sektorer,

49:6

att Socialdemokraterna verkar för att ytterligare driva frågan om att
individualisera föräldraförsäkringen,

49:7

att Socialdemokraterna verkar för att ytterligare driva frågan om att
antalet föräldrapenningdagar ska fördelas mer lika mellan barnets
föräldrar,

49:8

att Socialdemokraterna verkar för att se över om det går att anpassa
våra nordiska grannländers modeller av ett tre-delande av
föräldraförsäkringen till att även passa svenska förhållanden, samt

49:9

att Socialdemokraterna även verkar för att se över
föräldraförsäkringens flexibilitet och gränser. Detta då man idag
exempelvis genom att ta ut färre dagar per vecka, kan få dem att räcka
ända till barnets 12 årsdag, vilket kan anses vara orimligt länge.

Luleå 2019-10-24 Helene Geelnard
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.

108

Distriktsstyrelsens utlåtande, motion 49
Distriktsstyrelsen delar motionärens ambitioner och tankar till förbättringar av
nuvarande föräldraförsäkring.
Mycket av det motionären tar upp i sin text och i att-satserna är något som vi
socialdemokrater driver. Vi vill förändra och förbättra i föräldraförsäkringen.
Mycket har gjorts och en del återstår att göra. Sedan den 1 januari 2016 är t ex 90
dagar reserverade för respektive förälder som inte heller kan överlåtas, men vi vill gå
längre än så för ökad jämställdhet och barnens rätt till sina föräldrar.
På sikt vill vi individualisera men nästa steg vore att dela upp försäkringen i tre lika
delar, en tredjedel för respektive förälder och en tredjedel som båda föräldrarna kan
ta ut.
Vi driver även frågan om familjevecka. Föräldrar som arbetar får fem lediga dagar var
som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar
och liknande. Förslaget gäller för föräldrar till barn mellan 4 – 16 år.
Barn behöver en nära relation till sina föräldrar och därför är det viktigt med ett
jämställt uttag av föräldraförsäkringen.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.

50. En human sjukförsäkring – Älvsbyns AK 2020

Under 1990-talet ändrades reglerna för det som då kallades sjukpension. Ansvaret
flyttades från pensionssystemet till staten och sjukpension fick det nya namnet
sjukersättning och blev väldigt mycket svårare att få del av för den som är varaktigt
arbetsoförmögen. Det tvingar den som är utsliten efter ett långt och tungt arbetsliv,
många i LO-yrken, att börja ta ut sin pension i den tidiga 60-årsåldern vilket gör att
många får mycket lägre pension än vad de skulle behöva.
Den borgerliga regeringen 2006-2014 införde en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen.
Det ledde till att människor som var svårt sjuka och antingen väntade på vård eller
genomgick pågående behandling tvingades gå till arbetsförmedlingen och söka jobb
eller till kommunens socialkontor för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Den
socialdemokratiskt ledda regeringen avskaffade under förra mandatperioden den
bortre tidsgränsen. Efter det ökade utförsäkringarna ändå stort eftersom sjukas
arbetsförmåga tidigt prövas mot alla på arbetsmarknaden förekommande
arbetsuppgifter.
Idag fungerar försäkringskassan närmast som ett verktyg för utslagning.
Bedömningen av de människor som på något sätt inte kan bidra till fullo på
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arbetsmarknaden framstår som godtycklig eftersom läkares bedömningar
regelmässigt verkar överprövas av försäkringskassan. Ett samhälle kan värderas
utifrån hur det tar hand om sina svagaste. Den sociala utslagning som sker idag p.g.a.
det sätt som försäkringskassan behandlar sjuka och av arbetslivet förstörda
människor är inte värdigt en demokratisk välfärdsstat som vår.
Skälet är så klart att kostnader ska minska. Och hanteringen som beskrivits här ovan
minskar naturligtvis statens kostnader för sjukförsäkringen. Men dessa kostnader
hamnar istället på kommunerna via högre kostnader för försörjningsstöd och andra
sociala kostnader. Därtill kommer det mänskliga lidande som sjuka upplever när de
får indragen sjukpenning. Ingen blir frisk av att bli fattig.
För att vi som land ska vara trovärdiga i framtiden måste det ske en förändring i hur
staten ser på sina medborgare, alltså inte som en kostnad utan som en tillgång, även
under tiden de inte kan arbeta på grund av sjukdom. Att komma tillbaka till ett arbete
och veta att man betyder något är viktigare än att få veta att man är en belastning.
Den som är sjuk måste kunna få sjukpenning och den som är varaktigt
arbetsoförmögen som följd av skada, sjukdom eller förslitning måste kunna få
varaktig sjukersättning. Försäkringskassan måste basera sina bedömningar på
människor inte på ekonomiskt resultat. Därför anser jag att det är dags att samhället
tar sitt ansvar för alla, inte bara de som anses vara högpresterande.
Jag föreslår därför att distriktskongressen beslutar:
50:1
att partidistriktet verkar för att skapa en sjukförsäkring som baseras på
människor, inte resultat, samt
50:2

att ge länets riksdagsledamöter uppdraget att verka för att reglerna i
nuvarande sjukförsäkring ses över i enlighet med vad som anförs i
motionen.

Stefan Hortlund
Älvsbyns arbetarekommuns representantskap har beslutat bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 50
Det är ett mycket viktigt område som motionären tar upp och som berör många.
Det är tragiskt att de borgerliga partierna vill återinföra en bortre tidsgräns i
sjukförsäkringen, trots de konsekvenser som blev så uppenbara under den förra
borgerliga regeringen, när ca 100,000 människor blev utförsäkrade.
Socialdemokraterna har avskaffat den bortre tidsgränsen som den förra borgerliga
regeringen införde.
Den socialdemokratiska regeringen har bland annat tagit initiativ för att stärka stödet
i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för den enskilde individen. Målet är
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förstås att ingen ska bli sjuk av sitt jobb och skulle det hända så ska du få snabb hjälp
tillbaka till hälsa och arbete, därför är taket i sjukförsäkringen höjt från 7,5 till 8
basbelopp.
I april 2020 levererade den statliga utredningen ”En trygg sjukförsäkring med
människan i centrum” sitt slutbetänkande. I utredningen förs en mängd olika förslag
fram som just nu bereds på socialdepartementet och hos regeringen. En del kommer
redan genomföras i mars i år (2021) och därefter förväntas de andra delarna komma
efter.
Hanteringen av sjukförsäkringen, likväl som hela socíalförsäkringssystemet, faller på
den lagstiftande församlingen i Sverige och inte på enskilda partidistrikt – oavsett hur
behjärtansvärda frågorna är.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå att-sats 50:1
Att
anse 50:2 vara besvarad.

51. En sjukpenningsamnesti för en sjukförsäkring
man kan lita på – Övertorneå 2021
Försäkringskassans regleringsbrev för 2015 införde ett siffersatt mål för
sjukpenningtalet. Försäkringskassan svarade på detta genom att genomdriva hårdare
krav vid bedömningarna av sjukpenning, inte minst vad gäller prövningar efter 180
dagars sjukskrivning. Flera rapporter från Inspektionen för Socialförsäkringen och
Riksrevisionen har visat att många bedömningar som har gjorts sedan dess inte är
tillförlitliga och att personer som behövt och haft rätt till ersättning inte har beviljats
stöd, med stort mänskligt lidande som följd. Problem har särskilt uppstått vid
prövningar mot så kallat “normalt förekommande arbete”. Den kraftiga ökningen av
nekanden utan förändring i lagstiftningen är djupt otillfredsställande för svensk
förvaltningstradition där tillämpning av lag inte ska regleras i myndigheters
regleringsbrev.
LO, TCO och SACO har alla lyft och efterfrågat att dessa problem ska rättas till,
tillsammans med de problem som uppstod redan vid den borgerliga regeringens
införande av den så kallade rehabiliteringskedjan. En utredning (SOU 2020:6)
presenterades i början av 2020 och bekräftade dessa problem och lade förslag på hur
de skulle kunna åtgärdas.
Sjukpenningen grundar sig i en rättighetslagstiftning. Alla löntagare är med och
betalar in en avgift för att finansiera upprätthållandet av rätten till sjukpenning.
Under lång tid gick sjukförsäkringssystemet med överskott vilket bland annat
föranledde att regeringen 2019 sänkte sjukförsäkringsavgiften i utbyte mot höjd
allmän löneavgift. Detta med syfte att hålla de samlade arbetsgivaravgifterna
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konstanta. I praktiken innebar förändringarna att många betalat in avgifter för en
rättighet de efter 2015 års avslagsökningar aldrig fick del av. Istället bidrog deras
premier till statliga överskott och avbetalningar på statsskulden under dessa år. Det
finns därför starka argument för att ge dem som sedan 2015 nekats ersättning på
rättsosäkra grunder rätt att omprövas av Försäkringskassan enligt nytt regelverk och
få retroaktiv kompensation.
Exakt utformning av ett sådant retroaktiv omprövnings- och kompensationssystem
behöver utredas närmare och givetvis kombineras med en permanent förändring av
reglerna. Inriktningen är dock glasklar och får ej tummas på: de som råkat ut för
rättsosäkra bedömningar och inte fått del av det försäkringsskydd de betalat för ska
ha rätt till omprövning och retroaktiv ersättning. Kostnaden för retroaktiv
kompensation är en engångskostnad utan större avtryck i vare sig budget eller
statsskuld samtidigt som den löpande kostnaden för att permanent rätta till kraven i
sjukförsäkringen och öka rättssäkerheten bedöms i utredningen SOU 2020:6 som
relativt blygsamma.
Vi yrkar därför:
51:1
att Socialdemokraterna ska verka för att en sjukpenningsamnesti utreds
och genomförs för de som nekats sjukpenning sedan 2015 på
rättsosäkra grunder,
51:2
att Socialdemokraterna ska verka för att reglerna inom sjukförsäkringen
förändras för att säkra tillförlitliga och rättvisa bedömningar av
sökande,
51:3
att Socialdemokraterna i Övertorneå ställer sig bakom motionen och
antar den som sin egen, samt
51:4
att Socialdemokraterna i Övertorneå skickar motionen vidare till nästa
Distriktskongress.
Övertorneå 25 november 2020
Bente Moen Åkerholm, Inga Savilahti Häggbo, Marianne Salometsä och Birgitta
Emanuelsson
Övertorneå arbetarekommuns medlemsmöte beslutar:
Att
bifalla motionen, samt
Att
skicka den vidare till Distriktskongressen.

Distriktsstyrelsens utlåtande motion 51
Det finns mycket att återställa i sjukförsäkringen efter några mandatperioder med
borgerligt styre. Ett styre som lett till sänkta skatter för de mest välbeställda och en
jakt på de svagare samhällsgrupperna. Vi måste också villigt erkänna att det har tagit
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tid för en S-ledd regering att förbättra nuvarande sjukförsäkringssystem, men nu
åtgärdar den S-ledda regeringen en del brister och gör det lättare att skjuta fram
prövningen av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden vid dag 180.
Förslaget innebär att rehabiliteringskedjan blir mer flexibel så till vida att prövningen
av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden lättare än idag kan skjutas framåt i
tiden. Detta kommer att ge mer tid för de som är sjukskrivna att rehabiliteras tillbaka
till det egna arbetet. Det gäller dem som befinner sig mellan dag 180 och 365 i
rehabiliteringskedjan.
Särskilt stor skillnad jämfört med idag bedöms kunna märkas för dem med diffusa
symtom och en mindre exakt prognos för återgång i arbete, så som exempelvis
långtidssjuka i covid-19, men ändringen omfattar alla personer som är sjukskrivna
och befinner sig mellan dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan.
Ändringen behövs för att trygga ekonomin för den som är sjukskriven. Människor
måste ha tillräckligt med tid för att i första hand rehabiliteras och komma tillbaka till
jobbet. Ingen blir frisk av att bli fattigare.
När det gäller frågan om sjukpenningsamnesti så anser vi att förslaget känns humant
och bra på många sätt, men risken med att införa en amnesti i linje med motionärens
förslag, är att det skulle kunna innebära utmaningar och risker för nya orättvisa
bedömningar. Att däremot se över lagstiftningen och hanteringen av överklaganden
mot en mer human linje, skulle ge en minst lika bra effekt framöver.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
avslå att-sats 51:1
Att
bifalla att-sats 51:2.

52. Ett lyft för socialförsäkringssystemet –
Övertorneå 2021
Sverige socialförsäkringar har kraftigt försvagats de senaste decennierna. Det är en
starkt bidragande orsak till ökad ekonomisk ojämlikhet, otrygghet och fattigdom i
Sverige. Allt större löntagargrupper hamnar också över taken i försäkringarna och
tvingas till dyra privata försäkringslösningar för att upprätthålla sitt inkomstskydd.
Socialförsäkringarna bör därför tydligt förstärkas och den ekonomiska tryggheten öka
även för studerande och barnfamiljer.
Socialförsäkringssystemet är en viktig grundpelare i bygget av ett starkt och tryggt
samhälle. Inte minst är dessa försäkringar viktiga i oroliga tider eftersom de minskar
risken för att människors ekonomi slås ut. I slutändan gynnar det oss alla genom att
snabba på återhämtningen efter ekonomiska kriser.
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Förstärk a-kassan
Svensk a-kassa har länge varit bland de minst generösa i OECD. Under 2019 fick
knappt en fjärdedel av de som fick a-kassa en ersättning på 80 procent av tidigare
inkomst. Det betyder att a-kassan i praktiken inte fungerar som en säkring av
inkomsten vid arbetslöshet för de flesta löntagare. Många löntagare har därför tagit
kostsamma privatförsäkringar eller betalar förhöjda fackavgifter för att skydda sin
lön. Samtidigt är grundersättningen för låg för att kunna garantera en dräglig tillvaro
vid arbetslöshet. I samband med de krispaket som lanserades under våren 2020
infördes en rad tillfälliga men mycket positiva förändringar i A-kassan, inte minst
höjda tak och golv. Akassans problem att säkra inkomster vid arbetslöshet kräver
dock permanenta lösningar.
Förstärk sjukpenningen och sjuk- och aktivitetsersättningen
De senaste decennierna har sjukförsäkringssystemet gått igenom stora förändringar.
Sedan 90-talet har ersättningsnivån fallit och taket i sjukpenningen inte hängt med i
inkomstutvecklingen. Ersättningarna inom sjuk- och aktivitetsersättningen för
personer med stadigvarande nedsatt arbetsförmåga har också halkat efter, från en
redan låg nivå, och är oförsvarbart låga. Jobbskatteavdragen har också bidragit till att
sjukskrivna och personer med sjuk- och aktivitetsersättning fallit efter i
inkomstutvecklingen. Det är hög tid att sjukförsäkringssystemet stärks.
Höj barn- och studiebidraget
Enligt en rapport från Rädda barnen levde nästan 200 000 barn i Sverige i ekonomisk
utsatthet 2016. För många av dessa familjer spelar barnbidraget en avgörande roll för
att få ekonomin att gå ihop. Grundidén att samhället är med och tillsammans bär de
ökade kostnaderna det innebär att skaffa barn gäller alla familjer oavsett
inkomstklass. Samtidigt är effekten omfördelande: ju högre inkomst du har, desto
mer betalar du i skatt, samtidigt som utbetalningen är lika, oavsett inkomst.
Barnfattigdomen påverkar även möjligheterna för studier. För barn som växer upp i
ekonomisk utsatthet kan studielån te sig som en risk snarare än en trygghet, samtidigt
som de känner ett ansvar att försörja familjen. Ett höjt studiebidrag ökar
incitamenten för att fortsätta studierna, och leder i längden till utjämnade
samhällsklyftor.
Barnbidraget är ett av de enklaste sätten att omfördela resurser för att minska
barnfattigdomen och erbjuder barnfamiljer en förutsägbar grundtrygghet, oberoende
av förändringar i livssituationen. Så länge barnet finns, finns barnbidraget. En rejäl
höjning skulle ökat barnbidragets omfördelande effekt och stärka jämlikheten. Av
samma anledning föreslår vi en höjning av studiebidraget.
Vi yrkar därför:
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52:1
52:2
52:3
52:4
52:5
52:6
52:7

att Socialdemokraterna ska verka för att ett rejält barnbidragslyft i
storleksordningen 1000 kr/barn och månad genomförs,
att Socialdemokraterna ska verka för att studiebidragen höjs för
studerande på gymnasienivå samt högskola och universitet i
storleksordningen 1000 kr/månad,
att Socialdemokraterna ska verka för att arbetslöshetsförsäkringen
förstärks genom en höjning av a-kassans tak till minst 1500 kr/dag och
a-kassans golv till minst 510 kr/dag,
att Socialdemokraterna ska verka för att sjuk- och aktivitetsersättningen
höjs i storleksordningen 1000 kr/månad per person,
att Socialdemokraterna ska verka för att taket för sjukpenningen höjs
till motsvarande minst 1500 kr/dag,
att Socialdemokraterna i Övertorneå ställer sig bakom motionen och
antar den som sin egen, samt
att Socialdemokraterna i Övertorneå skickar motionen vidare till nästa
distriktspartikongress.

Övertorneå 25 november 2020
Bente Moen Åkerholm, Marianne Salometsä, Inga Savilahti Häggbo och Birgitta
Emanuelsson.
Övertorneå arbetarekommuns medlemsmöte beslutar:
Att
bifalla motionen, samt
Att
skicka den vidare till distriktskongressen.

Distriktsstyrelsens utlåtande motion 52
Precis som motionärerna skriver, har vi en lång väg att gå när det gäller att återställa
förtroendet för socialförsäkringarna i sin helhet. Under föregående år blev det här
inte mindre tydligt – när många på kort tid blev arbetslösa och många andra fick söka
sjukpenning, kanske för första gången. I tider av kris prövas våra försäkringar och vi
kan konstatera att vi nog förväntar oss mer av försäkringarna än vad de kan leverera.
Det här kräver förändring.
Många har sagt att det är tur att det var en socialdemokratiskt ledd regering som
styrde Sverige när pandemin gjorde sitt intåg och det stämmer nog. Inom många av
de områden som motionärerna lyfter har också stora förändringar skett. Flera av
dessa är tillfälliga men förhoppningsvis leder pandemin och krisberedskapen till en
ökad medvetenhet om nyttan av våra gemensamma försäkringar. Där är vi dock inte
ännu, trots att även de mest hårdnackade borgare borde se faran i höga trösklar mot
till exempel sjukskrivning idag.
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Flera förslag som motionärerna lägger fram är också sådant som det redan arbetas
med, om än inte med specificerade summor. Under förra mandatperioden höjdes
barnbidraget och studiebidraget för första gången sedan 2006, vilket var senaste
gången Socialdemokraterna hade regeringsmakten och kunde lägga en jämlik
budgetproposition. I socialförsäkringsutskottet är det här en fråga som den
socialdemokratiska gruppen inte är nöjd med och vi strävar efter en höjning för att
alla barn ska ha rätt till att inte känna oro för familjens ekonomi.
2020 lyckades vi få igenom en höjning av nivåerna för arbetslöshetsförsäkring, vilket
innebar både en höjning av golv och tak – det vill säga lägsta ersättningsnivå och
högsta ersättningsnivå. Höjningen åstadkoms först temporärt och sedan lyckades vi
också förhandla in det i budgetpropositionen för 2021, vilket innebär att satsningen
fortsätter. När det gäller sjuk-och aktivitetsersättningen och sjukpenningen är inte
största problemet ersättningsnivån i dagsläget, utan möjligheten att anses vara
berättigad till en ersättning överhuvudtaget. 30 juli 2021 är slutdatum för en
utredning som leds av Samuel Engblom, vilken behandlar frågan om sjuk-och
aktivitetsersättningen och därefter har vi förhoppningsvis en god grund för att
förändra lagstiftningen så fler har möjligheten att kvalificera sig för ersättningarna.
Idag ligger vi på en väldigt låg nivå för nya beviljade ersättningar.
Sjukförsäkringen har, som motionärerna skriver, varit utsatt för hårda påtryckningar
under alliansregeringens tid vilket vi socialdemokrater varit tydliga med att kritisera.
Det var därför oerhört viktigt att försöka förändra när vi återtog regeringsansvaret
2014 och har resulterat i en annan utredning som lämnade sitt slutbetänkande under
våren 2020. Socialdepartementet jobbar med förslagen från utredningen och
ambitionen är att vi under denna mandatperiod ska ha åstadkommit en ordentlig
förändring för alla de som är för sjuka för att jobba eller studera.
Motionärerna sätter fingret på en av de viktigaste frågorna för det Socialdemokratiska
arbetarepartiet – våra trygghetssystem. Förtroendet för dem är naggat i kanten och
det har vi ett ansvar för att förändra, även om det i besvärliga parlamentariska lägen
kräver mer tålamod och påverkan utifrån för att åstadkomma. Att siffersätta mål kan
vara klokt i vissa sammanhang, för att resultatet då är möjligt att mäta. I andra
sammanhang kanske det inte passar lika bra. När det gäller hur nivåerna för
trygghetssystemen ska se ut, kan det istället leda till en svekdebatt ifall en ersättning
höjs efter idogt arbete – om höjningen inte blir lika hög som löftet efter en
distriktskongress i Norrbotten var. Då har villkoren förbättrats för människor som
verkligen behöver det men slutresultatet kommer vara att vi inte gjort tillräckligt.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
avslå motionen.
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53. En trygg och välfungerande sjukförsäkring –
Boden 2021
Inkomsttrygghet är en grundstomme i socialdemokratisk välfärdspolitik, men det är
en trygghet som urholkats rejält sedan rehabiliteringskedjan infördes i
sjukförsäkringen 2008.
Andelen personer som får avslag på sin sjukpenning har ökat kraftigt de senaste åren.
När rätten till sjukpenning prövas vid sjukdag 180 får idag 25 procent avslag.
Gamla klassorättvisor återskapas och förstärks när människor som blivit för sjuka för
att kunna arbeta inte längre får den ekonomiska trygghet de har rätt till utan istället
tvingas förlita sig på anhöriga, vänner och välgörenhetsorganisationer.
En välfungerande sjukförsäkring är också en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor har
ett högre ohälsotal än män och är sjukskrivna i större omfattning och därmed mer
beroende av en trygg och välfungerande sjukförsäkring.
Under 2020 presenterades två statliga utredningar – ”En begriplig och trygg
sjukförsäkring med plats för rehabilitering” (SOU 2020:6) och ”En sjukförsäkring
anpassad efter individen” (SOU 2020:26) – med förslag på en mer mänsklig
sjukförsäkring i form av ökad flexibilitet, ”mjukare” tidsgränser, stärkt rätt till
rehabilitering och ökad trygghet för behovsanställda och deltidssjukskrivna.
Det är dags att återupprätta förtroendet för den generella välfärdspolitiken i
allmänhet och sjukförsäkringen i synnerhet.
Vi yrkar:
53:1

53:2
53:3
53:4
53:5
53:6

att Socialdemokraterna verkar för att sjukförsäkringen åter bli en
försäkring som garanterar den som drabbas av ohälsa ett rimligt och
fullgott inkomstskydd och att inkomsttaket höjs så att åtminstone 80
procent av de försäkrade får 80 procent av sin inkomsts från
försäkringen,
att Socialdemokraterna verkar för att sjukersättningen (tidigare
förtidspension) höjs och kvalifikationskraven för att få sjukersättning
bli mer rimliga så att långtidssjuka garanteras ekonomisk trygghet,
att Socialdemokraterna verkar för att rätten till sjukersättning förlängas
så att alla har möjlighet att skjuta upp uttaget av allmän pension,
att Socialdemokraterna verkar för att målstyrningen av
Försäkringskassan förändras så att fler garanteras trygghet när de är så
sjuka att de inte kan jobba,
att Socialdemokraterna verkar för att karensen i sjukförsäkringen måste
avskaffas och att sjukpenningen ska vara 80 procent under hela
sjukperioden, samt
att Socialdemokraterna, utöver ovanstående att-satser, verkar för att
utredningarnas förslag blir verklighet.
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2020-11-13
Anna-Karin Nylund, S-kvinnor Boden
Bodens arbetarekommuns representantskap beslutar
Att
bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens utlåtande motion 53
Vi har idag ett sjukförsäkringssystem som urholkats under lång tid och den
socialdemokratiska regeringen har startat upprustningen av den. Motionären lyfter
fram många viktiga förändringar som behöver ske i sjukförsäkringen, t ex att
inkomsttaket ska vara minst att 80% av de försäkrade ska ha 80% av sin inkomst
borde vara rimliga krav och att kvalifikationskraven för sjukförsäkring ska bli mer
rimliga och att sjukförsäkringen också höjs är oerhört viktiga förändringar så de
långtidssjuka får en bättre ekonomisk trygghet.
Det krävs både lång- och kortsiktiga åtgärder. De mer kortsiktiga åtgärderna sker
redan under våren. Detta med anledning av Coid-19 pandemin. Här följer några av
de förslag som regeringen beslutat om;
Regeringen avser att föreslå och besluta om förlängning av tillfälliga åtgärder i
sjukförsäkringen med anledning av covid-19.
− Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 810 kr.
− Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett
schablonbelopp om 810
kr per dag.
− Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger
det normala.
− Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall.
Åtgärderna förlängs till och med den 30 april 2021.
Regeringen avser att föreslå ett tillfälligt stopp i de bedömningar mot normalt
förekommande arbete som enligt nuvarande regelverk ska göras vid dag 180 i ett
sjukfall. Detta för att förhindra att exempelvis långtidssjuka i covid-19 och andra
människor som har sjukpenning förlorar denna.
I den rådande situationen med stor samhällsspridning av covid-19 har det blivit
tydligt att sjukpenningens regelverk i vissa fall inte är tillräckligt flexibelt. Personer
med goda förutsättningar att återgå i sitt tidigare arbete riskerar med nuvarande
regelverk att nekas fortsatt rätt till sjukpenning.
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För att förhindra att fler människor blir av med sin sjukpenning vid dag 180 föreslår
regeringen att Försäkringskassan tillfälligt stoppar samtliga 180-dagarsprövningar.
Den försäkrade ska även efter den 180:e dagen i sjukfallet få sin arbetsförmåga
prövad mot arbete hos den arbetsgivare de har, i stället för mot ett på
arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Detta ska gälla fram till dag 365 i
sjukfallet.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla att-satserna 53:1, 53:2 och 53:5,
Att
avslå att-sats 53:3 och 53:6, samt
Att
anse att-sats 53:4 besvarad.

54. Översyn av möjligheten till utökande av
svenska beredskapslager – Luleå AK 2020
Beredskapslager är beteckningen på den förrådshållning som byggs upp i fredstid för
att tillgodose samhällets olika behov vid kriser eller i krig. Under 1980-talet var
Sverige självförsörjande på livsmedel till 80-100 %, beroende på råvara eller
motsvarande. År 2013 var siffran ca 55 %. Detta är Europas lägsta, särskilt
beträffande mjölk, gris- och nötkött. Norrland är exempelvis beroende av dagliga
transporter från södra Sverige eller utlandet. 1993 års beredskapsförordning
upphävdes 2002 och beredskapslagren avskaffades därmed.
Det finns ingen svensk myndighet med utpekat ansvar för livsmedelsförsörjningen i
kris eller i krig, även om Livsmedelsverket har ansvar för risk- och sårbarhetsanalyser
för livsmedelsdistribution. Sedan Sverige gick med i EU har livsmedelslagren
avskaffats. Dagens butiker har inga lager. Det vi ser på hyllorna är det som finns och
det räcker bara en dag. Detta kallas ”just-in-time” samhället. Där samhället är
utformat så att butikerna i minsta möjliga mån lagerför varor. De får leveranser som
räcker till nästa leverans, som kommer om någon eller några dagar. Vid störningar i
leveranserna gapar hyllorna snabbt tomma. Livsmedelslager för matvaruaffärerna
finns på ca 200 platser i Sverige. Men de lagerför endast det som ska skickas ut till
affärer inom kort. De har ingen långsiktig förvaring. Man räknar med att exempelvis
grönsaker eller färskvaror finns i affärernas lager som räcker 8 dagar framåt.
Livsmedelsverkets rekommendationer till privatpersoner är att det personliga
ansvaret är att själv lagra mat, som räcker i en vecka. För att klara mindre kriser
såsom snöstorm, eller ett elavbrott. Civilförsvarsförbundet tänker sig exempelvis en
hemberedskap på minst 72h. Men vad händer om krisen varar längre än så?
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Sverige har fortfarande beredskapslager av bl.a. drivmedel. Ansvarsförhållandena för
detta regleras i SFS 1984:1049 Lag om beredskapslagring av olja och kol och innehas av
Energimyndigheten. I bestämmelserna anges att företag som importerar och/eller
säljer mer än 50 000 kubikmeter årligen, alternativt förbrukar mer än 5000
kubikmeter per år, är ansvariga för att lägga upp beredskapslager. Lagret skall i
storlek motsvara 90 dagar av föregående årsförbrukning.
Här uppstår därmed en fråga; Är nuvarande nivå av beredskap är tillräckligt i
framtiden? Detta då vi nu ser snabba förändringar i vår omvärld. Både med
klimatförändringar och med ökad instabilitet och social oro utanför EU:s gränser
som kan komma att påverka oss. Torka och översvämningar hotar att störa
livsmedelsproduktionen, på många platser i världen. I Sverige har man nyligen tagit
beslut om att åter satsa på Sveriges försvar, som nu har fått utökad budget. Att öka
beredskapen också när det gäller att klara andra kriser eller störningar i leveranser,
bör även det ske samtidigt!
Nuvarande situation:
• Det finns inget produktionsmål för svenskt jordbruk.
• Vi är självförsörjande på spannmål, men produktionen av mjölk, gris- och nötkött
har sjunkit till mellan 40 och 60 procent beroende på hur man räknar.
• Sedan inträdet i EU finns inga beredskapslager för livsmedel i Sverige och inte
heller EU har några beredskapslager.
• Det finns ingen statlig myndighet med ett samlat försörjningsansvar.
Vid ett s.k. ”avstängt krisläge” bortfaller häften av Sveriges livsmedel, dvs det som vi
importerar från utlandet. Vi kan naturligtvis livnära oss på att äta vegetabiliskt, slakta
djuren och leva på potatis och bröd. Men även på kort sikt är sårbarheten hög. Viss
lagerhållning finns, i alla delar av livsmedelskedjan. Men de enskilda hushållens
livsmedelslager beräknas räcka i 3–12 dagar. Dagens butiker däremot har inga lager.
Det vi ser på hyllorna är det som finns och det räcker bara en dag. De fåtaliga
centrallagren räcker i 3–8 dagar. Livsmedelsindustrin och importhamnarna har
tillgångar för ytterligare ett par dagar. Alla lager är i princip ”på hjul” och är i
transport på väg någonstans.
Slutsatser:
• Om transportsystemet kollapsar är det tomt i butikerna efter ett dygn.
• Om landet isoleras är hälften av våra dagliga livsmedel borta efter 10–12 dagar även
om transportsystemet skulle vara intakt.
Olika myndigheter har olika ansvar och mycket kan klaras genom samverkan. Men
faktum kvarstår: Vid en försörjningskris måste den enskilde klara sig själv. Det är
viktigt att ta egenansvar. Det finns tyvärr alltså ingen statlig myndighet med utpekat
samlat ansvar för vår livsmedelsförsörjning. Varken myndigheterna eller politikerna
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talar heller om för medborgarna, att om det blir kris så får medborgarna klara sig
själva.
Ofta upprepas också uppgiften att Sveriges självförsörjningsgrad är runt 50 procent
och att hälften av det vi äter importeras. I själva verket slutade Jordbruksverket att
beräkna den nationella självförsörjningsgraden i slutet av 1970talet, beroende på att
den är ett dåligt mått på livsmedelsberedskap. Uppgiften om att
självförsörjningsgraden är runt 50 procent bygger på ett nyhetsbrev som kom från
Jordbruksverket 2010 (Internationella perspektiv nr 18). Där framgick att de totala
utgifterna för livsmedel i Sverige är drygt 240 miljarder, varav importerade livsmedel
stod för 110 miljarder. Det beror delvis på att Sverige exporterar billigt spannmål och
importerar dyra produkter som kött och förädlade produkter som ost. Det är alltså
hälften av värdet av det vi äter som är importerat, inte hälften av maten i sig.
Problemet med alla försök att beräkna en nationell självförsörjningsgrad är att vi
måste ifrågasätta hur relevant en fredstida produktion är, för att bedöma vilken
försörjningsförmåga ett land har i en större krissituation eller i krig. För det första så
konsumerar vi under fredstid en hel del importerade livsmedel som uppenbart inte är
nödvändiga. För det andra så sker den fredstida produktionen i en globalt integrerad
marknadsekonomi under helt andra förutsättningar och med andra drivkrafter än vad
som skulle vara fallet under en kris, eller i krig. Flera av de produktionsmedel som är
viktiga för jordbruket skulle inte finnas att få tag på i en avspärrningssituation. Råolja
förs in och raffineras idag i privatägda hamnar, vad skulle hända med dem?
Handelsgödsel och bekämpningsmedel framställs överhuvudtaget inte i Sverige
längre, inte heller jordbruksmaskiner eller reservdelar till jordbruksmaskiner.
Troligtvis finns inte heller förmåga att starta upp produktion i en
avspärrningssituation, eftersom det ofta krävs råvaror som i sin tur inte framställs i
Sverige såsom exempelvis ammoniak till handelsgödsel eller mineraler till reservdelar.
Det blir en lång kedja av råvaror som måste utvärderas var för sig, om de är möjliga
att ta fram i Sverige.
Ett alternativ som ligger närmare till hands och som är historiskt beprövad. Är att ha
en högre grad av lagerhållning, än det som man har idag. Inför andra världskriget
lagrade exempelvis staten 350 000 ton brödsäd, en årsförbrukning av handelsgödsel
samt diverse nödvändigheter för lantbruket som smörjoljor, tråd och
bekämpningsmedel mot ogräs. Det skulle vara en hjälp för ett samhälle i en
omställningssituation där Sverige under en kris eller i krig skulle behöva att snabbt
ställa om sin produktion. Ett beredskapslager som har en visst mån, av dessa andra
nödvändigheter, utöver drivmedel, skulle fungera som en brygga under en sådan
omställningsperiod.
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De flesta spannmålsbönder svarar idag att det exempelvis är omöjligt att producera
något överhuvudtaget om de inte får tag på diesel. Utan bekämpningsmedlet ökar
dessutom behovet av diesel, då ogräs måste harvas maskinellt istället för att sprutas
bort. Sårbarheten för växtsjukdomar ökar vilket kan leda till lägre skördar, särskilt om
lantbrukaren saknar kunskap om de alternativa metoder som redan idag används
inom ekologisk odling.
Utan handelsgödsel skulle skördarna snabbt gå ner om det inte finns något annat att
få tag på. Detta skulle kunna vara överskott från djurgårdar, eller slam från
avloppsanläggningar. Sådana lösningar finns inte idag utan skulle i så fall behöva
anläggas. De flesta tänker inte ens på att bönderna idag köper in utsäde som är
framtaget utomlands. Ska bönderna själva ta fram utsäde så måste de ha förvarning i
god tid, en odlingssäsong åtminstone. Det utsädet de får fram kommer i sin tur inte
komma i närheten av de höga produktionstal som det köpta utsädet har, bland annat
på grund av att det kommer att finnas med ogräsfrön.
Det produktionsmedel som samtliga lantbrukare uppger är svårast att vara utan är
alltså diesel. I ett scenario där dieseltillgången begränsas till hälften av dagens
användning inom jordbruket har Jordbrukstekniska institutet, JTI i en rapport 2013
konstaterat att det skulle bli svält i Sverige. Under andra världskriget begränsades
som bekant oljeimporten, vilket då resulterade i en rekordsnabb etablering av
utvinningsindustri i Kvarntorp där oljerik alunskiffer bröts och olja och bensin
framställdes. Idag ställs hoppet snarare till biodiesel eller biogas, men det finns ingen
uttalad ambition att vara självförsörjande på bränsle och ingen utredning har gjorts
för att undersöka hur stora arealer skogs och jordbruksmark som skulle behöva tas i
anspråk för det?
Stefan Löfvén har uttalat att ett mål för Sverige är att bli ett fossilfritt välfärdsland. Detta
är ett ambitiöst uttalande, men ligger i linje med en tryggare situation för Sverige. För
om vi istället för att använda fossila bränslen, istället kan stödja en inhemsk
produktion av exempelvis biodiesel ökar Sveriges grad av självhushåll och
motståndskraft mot kriser av olika slag. Åtgärdsförslag som kommit till svar på
klimatomställningen, skulle nämligen även gynna Sveriges livsmedelsberedskap!
Utifrån det vad som ovan har framkommit, yrkar jag:
54:1

att Socialdemokraterna verkar för en översyn av behovet av utökade
eller ytterligare beredskapslager, utifrån en föränderlig omvärld,

54:2

att Socialdemokraterna verkar för en översyn av ett eventuellt behov av
beredskapslager som omfattar mer än endast drivmedel,
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54:3

att Socialdemokraterna verkar för att på sikt ersätta beroendet av
fossila bränslen med biobaserade alternativ som vi kan producera
själva,

54:4

att Socialdemokraterna verkar för en cirkulär ekonomi där man i
Sverige återvinner och återanvänder i högsta möjliga mån, vilket ger ett
mer hållbart och livskraftigt samhälle,

54:5

att Socialdemokraterna verkar för att på sikt kunna utveckla system för
återcirkulation, såsom exempelvis näringsämnen eller fosfor från
städerna till jordbruket, eller på annat sätt ta tillvara resurser från ett
samhällsområde till ett annat,

54:6

att Socialdemokraterna verkar för att minska avståndet mellan
konsument och producent i livsmedelskedjan, genom att stimulera nya
mindre aktörer,

54:7

att Socialdemokraterna verkar för att på olika sätt stödja det svenska
jordbruket och den inhemska livsmedelproduktionen,

54:8

att Socialdemokraterna även verkar för att stödja en ökad
självhushållsodling eller andelsjordbruk, samt

54:9

att Socialdemokraterna verkar för att på sikt stödja en framväxt av även
småskaliga mejerier, slakterier och bagerier. Detta då även om de i
dagsläget inte utgör någon stor del av livsmedelsförsörjningen som
helhet, så bidrar de till att minska sårbarheten i livsmedelssystemet.

Luleå 20109-10-22 Helene Geelnard
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar att bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion 54
Vi i distriktsstyrelsen vill först tacka motionären för motionen som beskriver på ett
mycket utförligt sätt de problem som finns kopplat till Sveriges minskande
självhushållningsgrad, beredskap i allmänhet och beredskapslager i synnerhet. Vi
lever i en tid med snabba och stora förändringar i vår omvärld såsom
klimatförändringar, ökad instabilitet och social oro. Vilket ställer större krav på vår
beredskap när krisen kommer. Detta gör också att det finns behov av att stimulera
inhemsk livsmedelsproduktion samt stödja initiativ till t ex ökad självhushållning.
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Vi i distriktsstyrelsen föreslår bifall på attsatserna 54:1, 54:2, 54:3, 54:4, 54:5 och 54:6.
Att attsatserna 54:7 och 54:8 skall anses vara besvarade. Attsatsen 54:7 finns bland
annat med i 73 punkts uppgörelsen med Centerpartiet och Liberalerna. Angående
attsatsen 54:8 så finns redan mycket stöd t ex via Leader och Hushållningssällskapet.
Framför allt är det viktigt att det finns ett underifrån perspektiv och det finns flera
goda exempel som kan lyftas fram såsom projektet Närodlat i Gällivare av Cora
Karlsson vars syfte varit att upptäcka glädjen av odling och självhushållning. En del
av aktiviteterna har varit kollektiv potatisodling, grön-saksodling i centrum och
andelshönseri, samt resulterat i ett företag som odlar mikrogrönsaker till restauranger
i en fryscontainer. Hon vann även en Ullbagge i kategorin nya affärsmöjlig-heter på
landsbygden på galan 2019.
Ett annat underifrån perspektiv är REKO-Ringar. REKO står för Rejäl Konsumtion
och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter
och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och
produkter säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och genialt!
REKO är lokal mat blandat med förtroende, glädje och engagemang. REKO är en
förkortning av rejäl konsumtion, men REKO betyder också schysst, trevligt och
rättvist. I REKO-ringen skapas relationer mellan de som föder upp och odlar vår
mat och de som sen tillagar och äter den. Frågor om hur djuren har fötts upp blandas
med tips och recept på säsongens råvaror.
Vi i distriktsstyrelsen föreslår avslag på attsatsen 33:9 eftersom vi generellt i landet
har fri etableringsrätt och vi inte bör påverka människor att starta en viss typ av
affärsverksamheter. Det finns även goda stödmöjligheter inom existerande
stödsystem för tillverkande företag som de uppräknade tillhör.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla attsatserna 54:1-54:6,
Att
anse attsatserna 54:7 och 54:8 besvarade
Att
avslå attsats 54:9.

55. Skärpt lagstiftning ang. innehav av vapen –
Enskild 2020
Vi kan se en tilltagande våldsutveckling på våra gator och torg. Mord, våldtäkter,
misshandel och gängbildningar blir vanligare och vanligare. Stora mängder vapen är i
omlopp och smugglas in i Sverige.
En skärpt och restriktivare lagstiftning för innehav av vapen på gator och torg skulle
kunna ge att tryggare vardagsliv i vårt samhälle. Många brott med vapen sker också i
bostäder.
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Jag yrkar:
55:1

att lagstiftningen inom det nämnda området skärps,

55:2

att Luleå AK bifaller motionen och skickar den vidare till
distriktskongressen,

55:3

att Distriktskongressen bifaller motionen och skickar den vidare till vår
riksdagsgrupp att ta upp i riksdag och regering.

Luleå 2019-11-04 Eva Hedesand Lundqvist
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar att avslå motionen i sin
helhet och att skicka den till Distriktskongressen som enskild.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion 55
Distriktsstyrelsen vill tacka motionären för motionen som föreslår en skärpt
lagstiftning ang. innehav av vapen. Var tid har sina utmaningar vad gäller kriminalitet
och brottslighet. Över tid så ökar inte antalet mord och misshandelsfall. Snarast kan
man säga att det minskar satt i relation till en större population.
Redan i dag har vi ett totalt förbud mot att bära vapen på allmän plats och den lagen
kan redan sägas täcka det som motionären efterfrågar. Istället handlar det om att
rättsväsendet ska stärkas så att det finns dom resurser som behövs för effektivt
bekämpa gängbildning och organiserad brottslighet. Till det så behöver frågor som
berör ojämlikhet och segregering prioriteras högt. Ett jämlikt samhälle är det bästa
fundamentet att bygga ifrån om man proaktivt vill bekämpa grogrunden för gängen
att rekrytera.
Den socialdemokratiska regeringen tar brott mot nuvarande vapenlagstiftning på
stort allvar, därför finns i en beslutad lagrådsremiss från 2020 en mängd förslag på
straffskärpningar.
Enligt den nu beslutade lagrådsremissen kommer ytterligare skärpta åtgärder särskilt
inriktade mot gängkriminella:
•
Vid bedömningen av om ett vapenbrott eller brott mot tillståndsplikten
för explosiva varor är grovt ska fler typer av vapen och explosiva varor
bedömas som särskilt farliga och det ska också särskilt beaktas om
innehavet skett i en ”kriminell miljö”.
•
Ändringarna får till följd att fler vapenbrott och brott mot
tillståndsplikten för explosiva varor kan betraktas som grova och
synnerligen grova samt att längre fängelsestraff kan dömas ut.
•
Maximistraffet för de grövsta brotten höjs från sex till sju års fängelse.
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•

Vapensmuggling och smuggling av explosiv vara blir egna brott, med
betydligt strängare straffskalor än vanliga smugglingsbrott.
De strängare straffskalorna för vapensmuggling och smuggling av explosiv vara
medför att obligatorisk häktning kommer att gälla vid grova sådana brott och att
Tullverkets utredningsbefogenheter utökas.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
avslå motionen.

56. Sluta med och ogiltigförklara de oetiska och
osäkra åldersbedömningarna – Luleå 2021
En stor del av de som kommer saknar säkra id-handlingar. På grund av detta
behöver migrationsverket göra egna bedömningar i sina asylprocesser. Bedömningen
går idag ut på undersökningar av visdomständer, knäleder och frågor för att
bestämma ålder. Om någon av undersökningarna tyder på att personen är över 18år
kommer personen att bedömas som detta. Dessa metoder har mötts av omfattande
kritik från rättsläkare, statistiker och andra experter, bland annat för att metoderna är
osäkra i sig, men även för att felmarginalerna anses underskattade.
En studie från Chalmers visar att 1/3 av pojkarna som genomgått
åldersbedömningarna kan ha felaktigt klassats som vuxna. En annan studie visar att
knälederna mognar tidigare än man tidigare antagit. Detta har gjort att många
felaktigt bedömts som vuxna. Och ålder är extremt viktigt i asylprocessen, och med
andra ord för ens liv. Trots kritiken har rättsmedicinalverket (som utför
undersökningarna), Socialstyrelsen och migrationsverket i stora drag hållit fast vid
metoderna och tolkningarna av dem. Åldern har som sagt en extremt stor betydelse
för att få asyl. Därför är det otroligt viktigt att bedömningarna görs på ett rättssäkert
och korrekt sätt. Inget barn ska riskeras att bedömas som vuxen och därmed fråntas
sina rättigheter som barn. SSU Luleås medlemsmöte beslutade att bifalla motionen i
sin helhet.
Vi yrkar följande:
56:1
56:2

att Socialdemokraterna verkar för att migrationsverket omgående ska
sluta med och ogiltigförklara de oetiska och osäkra
åldersbedömningarna,
att Socialdemokraterna verkar för en utredning av ett säkert och etiskt
alternativ till dagens åldersbedömningar, samt
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56:3

att Socialdemokraterna i Luleå antar motionen som sin egen och
skickar den vidare till Socialdemokraternas Distriktårskonferens 2021.

Luleå 2020-11-13
Lina Kröger
Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
bifalla att-sats 1,
Att
i övrigt anse motionen besvarad, samt
Att
skicka motionen vidare till distriktskongressen.

Distriktsstyrelsens utlåtande motion 56
Bedömningen av en asylsökandes ålder är en grundläggande del av asylprocessen.
Om Migrationsverket bedömer att en sökande inte har gjort sannolikt att hen är
underårig och Migrationsverket därför överväger att fatta ett beslut som innebär att
den asylsökande bedöms vara vuxen, är myndigheten skyldig att erbjuda den sökande
att genomgå en medicinsk åldersbedömning.
Genomförandet av medicinska åldersbedömningar inom ramen för asylprocessen har
debatterats hårt. Det finns idag ingen metod för medicinsk åldersbedömning som
exakt kan bestämma en individs ålder. Alla former av medicinsk åldersbedömning
innehåller därför osäkerheter. Hur stora osäkerheterna är vilar på vetenskapliga
studier.
Regeringen har i juni 2020 beslutat tillsätta en granskning av den metod för
medicinska åldersbedömningar som tillämpas av Rättsmedicinalverket inom ramen
för asylprocessen.
Den särskilda utredaren ska granska och utöka kunskapsunderlaget för den
medicinska metod som Rättsmedicinalverket tillämpar genom att se till att en eller
flera forskningsstudier genomförs. I uppdraget ingår också att belysa frågan ur ett
internationellt perspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024 och en
första delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 11 juni 2021.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
avslå att-sats 56:1
Att
anse att-sats 56:2 besvarad.
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57. En anständig migrationspolitik för en
medmänsklig socialdemokrati – Enskild 2021
Idag har endast asylsökande barn och ungdomar rätt till utbildning i Sverige, men
även vuxna personer som eventuellt får stanna i Sverige är ofta i behov av mer
omfattande eller viss kompletterande utbildning för att uppfylla svenska
utbildningskrav. Vad gäller möjligheten att arbeta krävs att personens ärende ska
behandlas i Sverige, att personen lämnar in godtagbara identitetshandlingar eller på
annat sätt medverkar till att bevisa sin identitet och att ansökan om arbete ska anses
vara välgrundad.
Den största svårigheten ligger i att bevisa sin identitet, något som svårligen kan göras
för många av de som flytt från krigets eller krisens elände och som kanske aldrig haft
säkra identitetshandlingar. Vuxna personer bör ges möjligheten att så snabbt som
möjligt, redan under handläggningen av deras asylansökan, påbörja
integrationsprocessen genom exempelvis utbildning eller arbete. Det är helt rimligt
att denna strävan att arbeta och utbilda sig dessutom bör vara meriterande när
asylansökan väl behandlas.
En annan fråga är den om uppehållstillstånden i Sverige. Idag råder tillfälliga
uppehållstillstånd som norm vilket innebär att de som söker asyl i Sverige lever i
ovisshet om huruvida de kommer få bo kvar i Sverige när uppehållstillståndet tar slut.
De tvingas gå igenom en process med omprövning av sitt tillfälliga uppehållstillstånd
vart fjärde år. Varför ska vi utsätta människor för att behöva gå igenom det om och
om igen? Om något signalerar vi bara att vi söker skäl att sätta stopp för deras liv i
Sverige och förhindra att de kan etablera sig permanent. En person som en gång
beviljats stanna i landet borde få stanna här permanent.
Ytterligare en fråga som vi socialdemokrater måste ta itu med är den om osäkra
flyktvägar till Europa över Medelhavet. Människor bör inte förväntas fly över hav i
gummibåtar för att nå säkerhet i exempelvis Sverige eller för den delen något annat
europeiskt land. Det humana är att skapa säkra flyktvägar och en del i det bör vara att
det ska gå att söka asyl i Sverige från våra ambassader och konsulat runt om i
världen. Dessa ambassader och konsulat är trots allt förlängningar av den svenska
staten ut i världen och det är då inte orimligt att det bör gå att söka asyl i Sverige
därifrån liksom det går i Sverige.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på följande:
57:1
57:2

att Socialdemokraterna ska verka för att de som väntar på
uppehållstillstånd i Sverige ska ha möjlighet att utbilda sig eller arbeta
under handläggningstiden,
att Socialdemokraterna ska verka för att det ska vara meriterande för
uppehållstillstånd att ha påbörjat utbildning eller arbete under
handläggningstiden,
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57:3
57:4
57:5
57:6
57:7
57:8
57:9

att Socialdemokraterna ska verka för att de uppehållstillstånd som
beviljas i Sverige ska vara permanenta uppehållstillstånd,
att Socialdemokraterna ska verka för att det ska gå att söka asyl i
Sverige från Sveriges ambassader och konsulat utomlands, samt
att SSU Luleå ska anta motionen som sin egen och skicka den till Luleå
Arbetarekommuns representantskap,
att Luleå Arbetarekommun ska anta motionen som sin egen,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till
Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till Norrbottens
Socialdemokratiska Partidistrikts kongress, samt
att Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt ska anta motionen
som sin egen.

Luleå 2020-11-13
Elias Sundberg
Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att bifalla att-satserna 1, 3 och 4,
Att avslå attsatserna 2, 5, 6, 8 och 9, samt
Att motionen skickas vidare till Distriktskongressen 2021.
Distriktsstyrelsens utlåtande motion 57
Sverige behöver utveckla sin migrationspolitik. Migrationspolitiken och
integrationspolitiken hänger ihop. Handläggningen behöver gå snabbare och
människor som söker uppehåll behöver få bättre förutsättningar att integreras i det
svenska samhället.
För att ha rätt att arbeta under tiden som asylsökande behövs ett bevis om undantag
från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND). Undantag från kravet på
arbetstillstånd fås om man uppfyller följande; Lämnat in godtagbara
identitetshandlingar, eller på annat sätt medverkat till att klarlägga identiteten, ärendet
prövas i Sverige och ansökan är välgrundad. Dock är regelverket krångligt och skulle
vinna på att bli mer begripligt och därmed tillämpas i högre utsträckning, vilket skulle
förbättra integrationen. Även möjligheten att utbilda sig borde utvecklas. I dag kan
man som asylsökande läsa SFI. Vi ser dock på olika håll att bristen på utbildade SFIlärare och problematik med att individanpassa kunskapsnivåer gör att detta inte sker i
tillräckligt hög utsträckning. Med en insats från staten skulle civilsamhället i än högre
grad kunna bistå i denna fråga.
Asylsökande i Sverige är en av de svagaste och mest utsatta grupperna i samhället.
Därför är det viktigt att vi utformar stöd och system skyddar dem och inte öppnar
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upp för en omänsklig exploatering. Därför delar vi Luleå arbetarekommuns
bedömning om att utbildning och arbete under handläggningstiden inte bör vara
meriterande för att beviljas uppehållstillstånd. Därtill kan läggas att det som avgör
huruvida en asylsökande ska anses ha skyddsskäl är just skyddsskäl, inte
språkkunskaper.
Permanenta uppehållstillstånd bör i en välfungerande migration vara norm och det är
också något som Socialdemokraterna bör verka för. Här behövs ett aktivt arbete på
EU-nivå för att detta ska kunna bli verklighet.
Att möjliggöra att söka asyl via svenska ambassader och konsulat utomlands har flera
nackdelar. Det viktigaste argumentet för att avslå förslaget är att vi bör värna arbetet
inom UNHCR. Genom deras arbete säkerställs att de människor med störst behov är
de som får asyl och inte de som exempelvis befinner sig nära en ambassad. I
dagsläget anser inte distriktsstyrelsen att detta är något Socialdemokraterna ska driva.
Vi vill i stället öka antalet kvotflyktingar. På så sätt når vi dem som verkligen har
skyddsbehov.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
anse 57:1 och 57:3 besvarad
Att
avslå 57:2 och 57:4

58. Allmänintresset går före vinstintresset –
Enskild 2021
Banksektorn har genom alla tider varit en risktagande verksamhet. Från att i början
ha handlat om små banker har det dock över tid utvecklats i riktning mot ett fåtal
enorma banker. En konsekvens av denna utveckling är att de medföljande riskerna
också blir enorma. Om en liten bank får stora problem och kanske måste läggas ned
innebär det negativa konsekvenser, men det handlar om en helt annan skala på
problemen om samma sak skulle hända idag. Det är ingen större trygghet för
samhället att en stor del av bankernas verksamhet vilar på spekulation och stor frihet
för bankerna att trycka pengar. Om en av Sveriges storbanker skulle stöta på stora
problem skulle staten med största sannolikhet gå in för att rädda den banken. De
negativa konsekvenserna för landet skulle bli oerhört stora om vi ingenting gjorde.
De pengar som staten går in med är våra gemensamma skattepengar och rimligen bör
dessa hjälpinsatser återbetalas av bankerna eftersom det handlar om stöd för att
rädda upp deras risktagande verksamhet. Inget sådant stöd bör ges utan krav på
återbetalning. Det kräver man när lån ges till andra typer av företag och individer.
Det offentliga bör inte heller ge några särskilda garantier för bankernas verksamhet
överlag. Banker ska inte särbehandlas utan måste ta ansvar. Endast vid kris bör vi
diskutera hjälpinsatser av något slag, men sådant ska inte garanteras
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Med anledning av ovanstående yrkar jag på följande:
58:1
58:2

58:3
58:4
58:5
58:6
58:7

att Socialdemokraterna ska verka för att avveckla alla offentliga
garantier för bankers verksamhet,
att Socialdemokraterna ska verka för att statliga hjälpinsatser riktade
mot banker endast ska ges efter bankernas medgivande till
återbetalning av kostnaderna för hjälpinsatserna. Bankernas
återbetalning till staten ska ges antingen monetärt eller i form av
andelar,
att SSU Luleå ska anta motionen som sin egen och skicka den till
Luleå Arbetarekommuns representantskap,
att Luleå Arbetarekommun ska anta motionen som sin egen,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till
Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till Norrbottens
Socialdemokratiska Partidistrikts kongress, samt
att Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt ska anta motionen
som sin egen.

Luleå 2020-11-13
Elias Sundberg

Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
avslå motionen i sin helhet, samt
Att
motionen skickas vidare till Distriktskongressen 2021.
Distriktsstyrelsens utlåtande motion 58
Vi i distriktsstyrelsen vill tacka motionären för motionen som vill att allmänintresset
går före vinstintresset när finansinstitut hamnar i kris. Historiskt har staten, via
skattemedel, räddat finansinstitut t ex vid fastighetskrisen i början av 90-talet och
finanskrisen 2008-2009. Den garanti som finns i dag är insättningsgaranti (Se nedan)
som skyddar den enskilda spararen och som vi tolkar andemeningen i motionen vill
varken motionären eller vi att den skall tas bort. I övrigt har Riksgälden ett uppdrag
att hantera finansinstitut på ett sätt som beskrivs nedan som skall undvika att
skattebetalarna inte skall behöva stå för notan om det inträffar en bankkris.
År 2016 fick Riksgälden ansvar för att tillämpa resolutionsregelverket, som har sitt
ursprung i EU:s så kallade krishanteringsdirektiv. Regelverket används i alla EUländer och togs fram baserat på lärdomarna från den globala finanskrisen som
inträffade 2008-2009. Krisen innebar stora kostnader för samhället. Syftet med
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regelverket för resolution är att upprätthålla stabiliteten och att på olika sätt minimera
kostnaderna för en framtida kris.
Staten tar kontrollen
Nu kan en bank i kris hanteras på ett mer ordnat sätt än tidigare genom att staten –
Riksgälden – försätter banken i resolution. Det innebär bland annat att hanteringen
av krisande banker ska i första hand finansieras genom att aktie- och fordringsägare
står för kostnaderna. Men under extraordinära omständigheter kan det krävas extern
finansiering. Därför finns olika reserver och fonder som byggs upp med avgifter från
bankerna och instituten, som staten kan använda om den finansiella stabiliteten är
hotad och institutens egna resurser inte räcker till.
I Sverige finns:
•
resolutionsreserven
•
insättningsgarantifonden
•
stabilitetsfonden
Staten ska alltså inte längre rädda banker med skattemedel. Under tiden som
resolutionsförfarandet pågår, hålls banken öppen så att kunderna har tillgång till sina
konton och övriga tjänster precis som vanligt.
Resolution bidrar också till att minska risken för att en kris över huvud taget ska
uppstå, bland annat eftersom långivarna kommer bli mer försiktiga när de lånar ut till
banker som tar hög risk.
Skattebetalarna ska inte behöva stå för notan om det inträffar en bankkris.
Resolution förutsätter planering och förberedelser
Riksgälden, i sin roll som Sveriges resolutionsmyndighet, bedömer varje år vilka
banker eller institut som är systemviktiga eller icke systemviktiga, det vill säga vilken
betydelse de har för det finansiella systemet. Resolution tillämpas bara för
systemviktiga banker och institut. Övriga institut kan försättas i konkurs eller
hanteras genom likvidation, eftersom de inte bedöms ha någon större påverkan på
andra delar av det finansiella systemet om de skulle gå omkull. I nuläget räknas nio
banker som systemviktiga i Sverige.
Varje år tar Riksgälden fram planer för hur varje enskild bank och institut ska
hanteras i händelse av en finansiell kris.
Insättningsgarantin gäller alltid
Insättningsgarantin gäller oavsett hur ett krisdrabbat institut hanteras. Skyddet för
insättare är detsamma oavsett om institutet försätts i konkurs eller i resolution.
Riksgäldens uppdrag omfattar allt från att informera om insättningsgarantin till att
betala ut ersättning om det blir aktuellt. Insättningsgarantin uppgår till 1 050 000 kr
per person och institut.
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Med anledning av ovanstående redogörelse yrkar vi att motionen skall anses som
besvarad eftersom det redan finns ett sätt att hantera kreditinstitut i kris som innebär
att skatte-betalarna inte skall behöva stå för notan om en kris uppstår.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.

59. Säkerställande av att endast fysiska personer
kan äga fordon – Boden 2021
Som det ser ut idag kan avlidna personer äga fordon eftersom Transportstyrelsen inte
kör sitt fordonsägarregister mot folkbokföringsregistret. När en fordonsägare avlider
händer det att dödsboet inte begär ägarbyteshandlingar för att på så sätt överföra
ägandet till en fysisk person genom försäljning eller gåva. Det är inte otroligt att
fordonen kan användas i brottsligverksamhet där ingen kan lagföras då
fordonsägaren inte är i livet.
Därför yrkar jag
59:1
att Transportstyrelsen ska bevaka folkbokföringsregistret för att få
vetskap om avlidna fordonsägare, samt
59:2
att Transportstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att ägarbyte av
fordon ombesörjs av dödsboet.
Boden 2020-11-06
Anna-Carin Aaro, S-kvinnor Boden
Bodens arbetarekommuns representantskap beslutar
Att
bifalla motionen
Distriktsstyrelsens utlåtande motion 59
Vi i distriktsstyrelsen vill tacka motionären för motionen som vill säkerställa att
avlidna personer inte kan äga fordon. Motionären föreslår icke i motionen som
rubriken kan tolkas att endast fysiska personer skall kunna äga fordon. Vilket annars
skulle innebära att t ex att ett åkeri som drivs i formen av ett aktiebolag ej kunde äga
sina fordon. Motionären har ett gott syfte i att vilja undvika att fordonen i dödsbon
användas i brottsligverksamhet, men motionen skulle innebära stora förändringar i
andra lagar.
När en person avlider uppstår ett dödsbo som är en juridisk person och företräds av
dödsbodelägarna eller av en boutredningsman. Dösboet innehåller kvarlåtenskapen
efter den avlidna. Kvarlåtenskapen skall förtecknas i en bouppteckning inom tre
månader efter dödsfallet. Den skall därefter registreras hos skatteverket. Därefter
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skall det ske ett arvskifte som är en överenskommelse mellan dödsbodelägarna.
Dödsbodelägare är de efterlevande som har arvsrätt, och de skall gemensamt förvalta
dödsboet. Det finns dock inget tidskrav på att genomföra ett arvskifte d v s det finns
dödsbon som existerar under en mycket lång tid och räknas som juridisk person.
Med ovanstående beskrivning är det omöjligt att genomföra ett ägarbyte innan ett
arvskifte skett, eftersom ingen av dödsbodelägarna kan verifiera att de erhållit
fordonet i arvskiftet. Ett arvskifte kräver alla dödsbodelägarnas godkännande
alternativt att någon av dödsbo-delägarna begär att tingsrätten utser en
boutredningsman som kan genomföra ett arvskifte även om dödsbodelägarna inte är
överens. Sammanfattningsvis skulle motionen kräva stora förändringar i gällande
lagstiftning avseende dödsbon. Vi anser att förändringarna är för stora för att uppnå
syftet med motionen och föreslår sålunda att motionen skall avslås.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
avslå motionen.

60. Lagstadgad rätt till barnomsorg – Boden 2021
Rätt till barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna
arbeta heltid och delta på lika villkor på arbetsmarknaden. Det gäller även för de som
arbetar tidiga mornar, kvällar, nätter och helger.
Under 2018 arbetade totalt 35,5 procent av de sysselsatta helt eller delvis på obekväm
arbetstid. För kvinnor var andelen 37 procent och för män 34 procent.
En granskning som Skolinspektionen gjorde mellan åren 2015–2017 visar att 70
procent av landets kommuner tillhandahåller barnomsorg på obekväm tid. Det
innebär att närmare en tredje del av landets kommuner helt saknar detta.
Skolinspektionens granskning visar vidare att de kommuner som erbjuder
barnomsorg på obekväma tider kan ha begränsade öppettider som inte alltid
överensstämmer med föräldrarnas behov. Även i dessa kommuner kan det alltså
finnas brister som gör att föräldrar inte kan förvärvsarbeta fullt ut.
Det är lätt att förstå att kommuner som överskridit sin budget och måste göra
besparingar väljer att spara in på omsorg som inte är obligatorisk att tillhandahålla.
Det här skapar stor oro för familjer och ensamstående som har behov eller länge
stått i kö för plats. De hänvisas annars till släkt och vänner, att gå ner i arbetstid eller
– i värsta fall – att säga upp sig från sitt arbete.
Lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm tid måste bli en självklarhet. Även
Socialdemokraterna konstaterar det då de på sin hemsida skriver att de vill att
kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och
helger.
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Vi yrkar:
60:1

att Socialdemokraterna driver på så att regeringen verkställer beslutet
att införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm tid.

2020-11-13
Anna-Karin Nylund, S-kvinnor Boden
Bodens arbetarekommuns representantskap beslutar
Att
bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion 60
Som motionären konstaterar, har beslut gällande frågan om barnomsorg på obekväm
tid redan fattats av Socialdemokraterna och vi har därmed inte den frågan att ta
ställning till. Det är klok politik som främjar möjligheten till att arbeta även under
småbarnsåren. Inte alla jobbar dagtid och under vardagar och frågan har ett tydligt
klassperspektiv likväl som jämställdhetsperspektiv. Motionären belyser också vikten
av att driva på för att redan fattade beslut blir verklighet och det ställer vi oss bakom.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
bifalla motionen.

D. Jämlikhet
Föredragandegrupp: Fredrik Lundh Sammeli (sammankallande), Helena Stenberg,
Sara Lundberg och Ida Karkiainen

61. Minska ojämlikheten! – Luleå AK 2020
De senaste 30 åren har Sverige gått från att vara världens kanske mest jämlika land till
att nu vara på plats nio.
Det har inte hänt av en slump. En mängd politiska beslut har tagits som gjort att vi
steg för steg ökat ojämlikheten. Det då på alla politiska nivåer. Ett land där
människor inte upplever att alla har samma värde och förutsättningar börjar så
småningom att knaka i fogarna. Det skapar en känsla av att politiken sviker. När
politiken upplevs svika så väljer människor att inte engagera sig alls eller att rösta på
partier som inte ses som en del av etablissemanget.
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Den här utvecklingen är såklart inte skriven i sten. Tvärtom, som politiker äger vi
makten att fatta beslut som går i en annan riktning. Även om realpolitiska
förutsättningar gör att vi inte alltid kan få igenom alla förslag så äger vi som parti
makten att peka åt vilket håll vi vill. En tydlig ideologisk färdriktning.
Förutom en tydlig färdriktning så behöver vi även ha förmågan att bedöma hur
beslut vi fattar kommer att påverka kommunens medborgare. Kommer
besluten/förslagen att minska eller öka ojämlikheten? För att göra det så krävs att alla
större beslut behöver föregås av en jämlikhetsanalys.
Ibland så kommer vi som parti att få inse att vi utifrån att vi inte har egen majoritet
kommer att få fatta beslut som inte är helt i linje med vår ideologiska kompass. Fast
då ska vi åtminstone vara medvetna om det. Socialdemokraterna ska alltid vara det
parti som av medborgarna upplevs driva politik med syfte att minska ojämlikheten.
Utifrån det så yrkar Kommunals S-fackklubb, Kommunalpensionärernas S-klubb och
Råneås Kommunala S-fackklubb:
61:1
att alla större politiska beslut ska genomlysas ur ett
jämlikhetsperspektiv.
Kommunals S-fackklubb
Kommunalpensionärernas S-klubb
Råneås Kommunala S-fackklubb
Luleå 2019-10-14 Kommunal Norrbottens S-fackklubb
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.

Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 61 och 63,
Den Socialdemokratiskt ledda regeringen tillsatte sommaren 2018
Jämlikhetskommissionen med uppdraget att ta fram förslag som långsiktigt minskar
klyftorna i samhället. Deras uppdrag handlade bland annat om att komma med
förslag på åtgärder som bidrar till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden samt i
möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor. Kommitténs arbete
skulle också bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration samt förstärka
arbetet för en jämlik hälsa.
I höstas överlämnades slutbetänkandet till regeringen och nu den 12 april är sista dag
för kommuner, regioner, myndigheter och organisationer att inkomma med
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remissvar på utredningen. Kommissionen konstaterar att Sverige har i internationell
jämförelse relativt små skillnader i inkomster och levnadsförhållanden. Däremot har
inkomstskillnaderna ökat mer i Sverige än i andra OECD-länder sedan mitten av 80talet. Inkomstskillnaderna mellan utrikes födda och individer födda i Sverige har ökat
de senaste decennierna, liksom skillnaderna mellan olika delar av landet. Mäns och
kvinnors inkomster närmar sig varandra, men betydande skillnader kvarstår.
Ökad jämlikhet och starkare ekonomi i samhället går hand i hand, om staten har en
mer framträdande roll i arbetet. Det är en av slutsatserna från
jämlikhetskommissionens betänkande. Underlaget är väldigt brett även om det
förebyggande arbetet och tidiga insatser inte minst kopplat till skola särskilt lyfts fram
för att förhindra att ojämlikheter växer fram.
Distriktsstyrelsen delar jämlikhetskommissionens slutsatser att det går att stärka
ekonomin i samhället samtidigt som vi kan minska klyftorna. Samhällskontraktet ska
gälla alla och politikens uppgift är att utjämna skillnader och skapa möjligheter för
alla att utvecklas som individer och bidra till samhällsutvecklingen.
Båda motionerna lyfter detta viktiga arbete med ökad jämlikhet och nu finns ett
gediget underlag till vårt fortsatta arbete för ökad jämlikhet. Det handlar både om att
se skillnaderna, ha kunskap om hur ojämlikheten slår och begränsar människors
frihet samt den politiska viljan att förändra.
Ökad jämlikhet är socialdemokratins viktigaste mål. Alla ska få samma möjligheter att
leva ett gott liv. Alla människor är värda en fin barndom, en god skolgång, ett
meningsfullt arbetsliv och en trygg och värdig ålderdom.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse attsats 61:1 besvarad
Att
anse attsats 63:1 besvarad

62. Satsa framåt! – Enskild 2020
Sverige har i nuläget en historiskt låg statsskuld i förhållande till BNP. Den beräknas
idag till ca. 27% av bruttonationalprodukten (BNP), som ligger på ca. 4 700 miljarder
kronor (mdkr). Det blir då ca. 1 200 mdkr.
Det finns en magisk gräns som statsskulden inte bör överstiga och det är 60% av
BNP. Det innebär teoretiskt, men även praktiskt, att staten skulle kunna låna upp
över 1 000 mdkr utan att överstiga 60% och t.o.m. få betalt för detta pga. den
negativa räntan.
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Då Sverige i mitten på 90-talet hade en statsskuld på ca. 80% av BNP, så startade en
ökenvandring med minskning av statsskulden och oavsett om man fortsatt att betala
av på den, eller att den minskat pga. ökning av BNP, så är det inte produktivt eller
klokt att fortsätta den ökenvandringen.
I jämförelse kan nämnas att snittet i Europa på statsskuldens storlek i förhållande till
BNP ligger på ca. 85%!
Vad kan då Sverige göra i det här läget?
Vi vet att kommuner och landsting/regioner har det svårt idag av många olika
orsaker. Det lär behövas nästan 40 mdkr per år framåt för att överhuvudtaget behålla
nuvarande standard i välfärden.
Staten kan alltså låna upp miljardbelopp för att satsa på kraftigt höjda statsbidrag, så
vi slipper dramatiska nedskärningar, eller stora kommunalskattehöjningar, alltså
stötta kommunerna och regionerna, som då skulle kunna bibehålla och utveckla
välfärden i Sverige.
Sverige får då dessutom ett gyllene tillfälle att rusta upp miljonprogrammen, renovera
hela järnvägsnätet, bygga nya järnvägar (Norrbotniabanan t.ex.), bostäder och vägar,
dvs. kraftiga infrastrukturinvesteringar, som i sin tur skapar nya jobb, ökar
skatteintäkterna och gör landets offentliga finanser starkare.
Vi yrkar:
62:1

att staten tar upp lån till högst 60% av BNP, dvs. drygt 1 000 mdkr för
att möjliggöra kraftigt ökade anslag till kommuner och
landsting/regioner, samt produktiva infrastrukturinvesteringar i
järnvägar, bostäder och vägar,

62:2

att Luleå AK bifaller motionen och skickar den vidare till
partidistriktets årskongress 2020, samt

62:3

att Partidistriktet bifaller motionen och skickar den vidare till
regeringen och den (S)tora partikongressen

Luleå 2019-10-28 Metalls (S)-fackklubbar
gm. Peter Sköld, Kristina Lindqvist, Roger Forsberg, Eric Eriksson, Peter Hedlund,
Rickard Engström, Tomas Aronson-Ylipää, Heino Wahter, Mårten Ström, Anders
Sjöberg, Henry Pekkari och Victor Eriksson.
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar att avslå motionen i sin
helhet och att skicka den till Distriktskongressen som enskild.
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Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 62
Detta är en motion från förra årets DÅK och föreslogs då av distriktsstyrelsen att
avslås med motiveringen att man inte ansåg att ”maxa krediten” i EUs ekonomiska
ramverk var ett mål i sig själv. Utan att Välfärdsreserven istället bör användas i takt
med att kostnaderna ökar vilket är över en 15-20 års period. Stora underskott och
rejält ökande skuldsättning i en bättre konjunktur innebär också att utrymmet att
värna jobb och välfärd i ekonomiska kriser och kraftig nedgång blir sämre.
Idag mitt i denna globala pandemi är vi glada att vi som land senaste åren fört en
väldigt ansvarsfull ekonomisk politik som nu ger oss muskler att agera. Vi har det
senaste året lagt nästan 350 miljarder kronor för att bekämpa Corona. Det handlar
om att rädda jobb och stötta företag med bidrag, trygga ekonomin för arbetslösa och
stötta sjukvård och äldreomsorg för att nämna något. Till detta har vi ställt ut
garantier och likviditetsstöd på mer än 900 miljarder.
Vi är ännu inte igenom krisen, även om vi ser ljuset i tunneln och vaccinationerna
rullar på. Nu gäller det att hålla i och hålla ut. Och när vi är igenom detta ska vi göra
en kraftfull grön återstart av ekonomin. Då ska vi jobba Sverige ur krisen tillsammans
och bygga vårt samhälle starkare och bättre än det var innan krisen. I den återstarten
är såklart motionärernas sakfrågor som välfärd, infrastruktur och bostäder viktiga
delar av agendan. Exakt hur och i vilken omfattning denna återstart ska ske och vad
det då finns för utrymmen framöver anser distriktsstyrelsen är en större fråga som
kräver större analys och helhetsbild än vad vi alla har just här och nu.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
avslå motionen.

63. Fördelningspolitik – Kalix AK 2020
Inkomstskillnaderna i Sverige ökar snabbast i hela Europa, vilket inte är bra. Den
ökade polariseringen innebär stora skillnader i livslängd, där de rika lever i snitt
många år längre än den fattige. Boendesegregationen är tydlig och de med lägre
inkomster hamnar ofta i förorter där arbetslösheten är högre och skolan ofta har en
hög belastning.
Den socioekonomiska statusen är låg, pengar är ofta en brist och även kontrollen
över ens eget liv. De lever ofta i en situation som de har svårigheter att påverka.
Bristen på uppskattning och status som arbetslöshet och låglöneyrken ofta ger lever
de konstant med.
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Många ungdomar hamnar i kriminalitet för att uppnå status. Att leva med dessa
brister ger en konstant inre stress och ett utanförskap och i de miljöerna är pengar
oftast en bristvara.
Människor som däremot har löner det går att leva på kan välja områden de vill
och har råd att bo i. De har arbetssituationer som ger status och möjligheter att
påverka både sin arbetssituation och sin hälsa på ett helt annat sätt. För att komma
till rätta med, som vi ser det dessa problem, måste den ökande polariseringen
minska.
Vi yrkar:
63:1

att man utreder hur man ska kunna införa en fördelningspolitik som på
ett bättre sätt gynnar svaga grupperna i samhället,

63:2

att motionen antas av AK:s medlemsmöte, samt

63:3

att motionen skickas vidare till distriktskongressen.

Fackliga utskottet Kalix AK 2019-11-15
Kalix arbetarekommuns medlemsmöte beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 63
Se motionsutlåtande under motion 61.

64. Polariseringen ökar – Kalix AK 2020
Vi lever allt längre men det gäller inte alla. Polariseringen ökar mellan de som har och
de som inte har. Det är stora skillnader i medellivslängd. För de i samhället med
högre utbildning ökar medellivslängden men sjunker för lågutbildade kvinnor och för
dessa kvinnor innebär en höjd pensionsålder att de får jobba en allt längre tid av sina
allt kortare liv.
Nät det gäller arbetsmiljö så är det inom välfärdsyrken som den oftast är mest fysiskt
och psykiskt krävande. Inom dessa yrken finns den högsta sjukfrånvaron och
svårigheter att få arbetsskador godkända jämfört med andra yrken.
Löner, arbetsmiljö och arbetstider måste bli bättre för att göra dessa yrken attraktiva
och hälsosamma. De senaste decennierna har inneburit en stor urholkning för de
som har kvinnodominerade yrken.
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Skillnaderna är enorma när du gått ut ett typiskt manligt gymnasieprogram som ger
en yrkesutbildning eller en typisk kvinnligt gymnasieprogram som ger en
yrkesutbildning, skillnaden i löner är enorm och fortsätter så hela livet. Så kan vi inte
ha det i Sverige.
Det borde väl vara rimligt att pengar tillfördes för att göra arbetsmiljön god även för
de som har de tyngsta jobben och den sämsta arbetsmiljön. Alla blir vi vinnare på en
god och säker arbetsmiljö.
Vi yrkar att:
64:1
att värdediskrimineringen av välfärdsyrken stoppas,
64:2

att en satsning görs för att höja statusen för de med yrkesutbildning i
välfärdsyrkena för att säkra en god kvalitet i välfärden i framtiden,

64:3

att lönerna ska gå att leva på, samt en pension som går att leva på,

64:4

att säkerställ en god och hälsosammare arbetsmiljö,

64:5

att ingen ska tvingas gå ner i arbetstid för att de ej orkar med
arbetstyngden,

64:6

att ej minutstyrda verksamheter, samt

64:7

att motionen antas av AK:s medlemsmöte och skickas vidare till
distriktskongressen.

Fackliga utskottet Kalix AK 2019-11-17
Kalix arbetarekommuns medlemsmöte beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.
Distriktsstyrelsens utlåtande motion nr 64
Det skiljer i dag över fem år mellan hur länge kvinnor med låg utbildning och deras
högutbildade medsystrar väntas leva i vårt land. I rapporten ”Skilda världar? Det
demografiskt delade Sverige” konstaterar SCB:s utredare att bra hälsa och lång
livslängd ofta kommer med hög utbildning. Man skriver också: ”De största
skillnaderna i livslängd finns efter utbildningsnivå, vilket gäller för både kvinnor och
män. Det är inte bara en skillnad i antalet beräknade levnadsår utan det finns också
en skillnad i antalet år med långvarig ohälsa”.
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Ojämlikheten finns där som en röd tråd genom hela livet och innebär att alla resurser
inte utnyttjas till fullo i vårt land. Människor hålls tillbaka, begränsas och får inte
samma möjligheter som andra. Misslyckade skolresultat, sunkiga arbetsvillkor. Låg
lön som resulterar i låg pension. Ett hårt arbetsliv som många gånger skapar ohälsa
och ger ett kortare liv.
Distriktsstyrelsen delar motionärens övertygelse att jämlikheten måste öka och är
därför glada att vi också kan konstatera att alla yrkanden i motionen redan är sånt vi
som parti slagit fast på våra kongresser eller aktivt jobbar med i vår nationella politik.
Viktiga saker som gör och kommer att göra skillnad.
Jämlikhetskommissionen som vi berört här i motionerna innan är en viktig grund i
det fortsatta arbetet. Men redan nu finns också tydliga reformer och satsningar för att
förändra verkligheten för många viktiga välfärdsarbetare. Ta bara den
äldreomsorgssatsning vi i år tillfört det äldreomsorgslyft vi redan sjösatt för att
förbättra villkoren för personalen. Arbetet med legitimation för undersköterskor eller
välfärdsmiljarderna som riktats till kommunerna för att kunna sätta välfärden främst.
Till det kan läggas hela den nya arbetsmiljöstrategin som tydligt slår fast att
Ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken behöver vara högre. Alla som arbetar i Sverige
ska ha en arbetsmiljö som gör det möjligt att kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv.
En socialdemokratisk politik med tydlig ambitionshöjning för arbetsmiljöpolitiken
och lägger fram politik för trygghet, utveckling och god hälsa på jobbet.
På samma sätt pågår ett tydligt arbete för att fortsätta att höja pensionerna och
säkerställa att heltid är norm på svensk arbetsmarknad,
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad

65. Socialförsäkringsbalken måste ändras så det
blir lättare att få arbetsskador godkända –
Gällivare AK 2020
Socialförsäkringsbalken reglerar ersättningarna för godkända arbetsskador. Den
arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal har samtidigt avtalat om ett
kompletterande försäkringspaket hos bland annat AFA och när arbetsskadan blir
godkänd betalas ersättningar ut.
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Arbetsgivarna; kommuner, landsting och i näringslivet har under åren 2012 - 2016
fått dela på 40 miljarder i återbäring från AFA eftersom ersättningar inte har betalats
ut – många arbetsskador och arbetssjukdomar blev inte godkända.
Det är ett tydligt bevis för att arbetsskadelagstiftningen inte fungerar. Pengar som
var avsedda att ersätta invaliditet, sveda och värk och andra kostnader som uppstår
som en följd av arbetsskadan, delades i stället ut till arbetsgivarna.
De allra flesta anmälda arbetsskador godkänns inte eftersom det är svårt att påvisa
samband. Arbeten inom vårdsektorn och många andra, ofta kvinnodominerade
yrken, är inte intressanta områden för forskningsstudier. Det är ett tungt argument
för att inte godkänna arbetsskador. ” Det finns inga forskningsrapporter eller
medicinska bevis för att arbetsskador uppstår i detta yrke”.
Behandlande läkares intyg ifrågasätts och underkänns av Försäkringskassan.
Belastningen i arbetet ökar, personalbristen är konstant för det finns inga vikarier att
tillgå. Ansvariga chefer budgeterar ofta för ” nollvikariat ” och då rekryteras inga
vikarier heller.
När en anställd inte kan utföra sina arbetsuppgifter längre, resulterar det i långa
perioder av sjukskrivning och skadorna är ofta bestående. Ekonomin blir osäker,
sjukpenningen utbetalas inte eller blir indragen och personen förlorar anställningen,
antingen genom uppsägning eller utköp.
När så den anmälda arbetsskadan inte godkänns uteblir de ekonomiska
ersättningarna för all framtid. Antalet anmälda arbetsskador har minskat drastiskt
trots att belastningarna ökar. Människor har gett upp, lagreglerna är en
pappersprodukt som inte är skriven för hårt arbetande och plikttrogna människor i
vårt samhälle.
Att ansvariga beslutsfattare tillåter människor slita ut sig år efter år utan att ens ha
ordnat med ett system för att ersätta för skador, inkomstförluster och livslånga
lidanden är ingen generell välfärd, det är en cynisk människosyn.
Vårt land måste ha råd att vara aktsam om den arbetskraft vi har och
Socialdemokraterna måste vara det politiska partiet som står på arbetarnas sida.
Jag yrkar:
65:1

att distriktsstyrelsen verkar för att regeringen tar initiativ till att öka och
stimulera forskningen i kvinnodominerade yrken och branscher,

65:2

att distriktsstyrelsen verkar för att regeringen ser över uppdraget för
utredningen om Socialförsäkringsbalken,

65:3

att distriktsstyrelsen verkar för att utredningen ser över en ändring av
reglerna så det blir lättare att få en arbetsskada godkänd,

65:4

att distriktsstyrelsen verkar för att regeringen återupprättar statusen för
legitimerade läkare i socialförsäkringsärenden,

143

65:5

att Gällivareortens AK antar motionen som sin egen och skickar den
till DÅK 2020, samt

65:6

att i det fall motionen inte antas av Gällivareortens AK skicka den som
enskild motion till DÅK 2020.

Malmberget 3 december 2019
Gunnel Johansson Jänkänpää
Gällivare Arbetarekommuns medlemsmöte beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.

66. Återställ en ekonomisk trygghet med
sjukpenninggrundande inkomst – Gällivare AK
2020
En generell välfärd ska inkludera alla och inte exkludera någon, en del av den
generella välfärden regleras i Socialförsäkringsbalken.
Att ha en ekonomisk trygghet via en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) kan
utraderas på ett ögonblick och det påverkar i sin tur en rad andra ersättningar som
finns i vårt socialförsäkringssystem.
Många har inget skydd alls, de ramlar rakt genom det stora hål som nu finns i
samhällets skyddsnät.
Alla de som får tillfälliga, kortvariga jobb, den som inte hittar ett arbete, den som inte
förstår språket eller de snåriga reglerna, den som ännu inte fått fotfäste i arbetslivet är
helt utan skydd.
Personer som har anställning och en sjukpenninggrundande inkomst kan förlora den
tryggheten på grund av en felkategorisering på Arbetsförmedlingen, felaktig
information eller missuppfattning.
Vissa regler fungerar som en slags personkontroll, det räcker inte längre att
sjukanmäla sig till sin arbetsgivare. Även den som har en anställning men blir sjuk i
mer än 365 dagar, måste inställa sig på Arbetsförmedlingen och anmäla sig som
arbetssökande.
En person som har en anställning och blir sjukskriven av sin behandlande läkare men
nekas sjukpenning av försäkringskassan, måste också anmäla sig som aktivt
arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
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Försäkringskassan tar oftast hänsyn till utlåtanden från sina egna anlitade medicinska
rådgivare, den försäkrades egen behandlande läkare har fått en mycket lägre status
när deras intyg ifrågasätts.
Den behandlande läkaren känner den försäkrade och känner även till dennes
sjukhistoria men det räcker inte enligt försäkringskassan.
Inspektionen för socialförsäkringen konstaterar i sin egen rapport publicerad 13
oktober 2016 citat:
”Ett beslut om att fastställa SGI till noll kronor kan få stora konsekvenser för en
persons ekonomi.”
Ett korrekt konstaterande, en djup klyfta är skapad mellan enskilda människor och
den generella välfärd som vi byggt upp under många år och som vi säger oss värna –
samtidigt som vi klagar på att klyftorna ökar, det är dags att bekänna färg.
De enda som kan ändra orättvisorna i den nu gällande Socialförsäkringsbalken är
politiker i regeringsställning.
Det är hög tid att vi Socialdemokrater arbetar för att alla omfattas av den generella
välfärden.
Jag yrkar:
66:1

att distriktsstyrelsen verkar för att regeringen ser över uppdraget för
utredningen om Socialförsäkringsbalken,

66:2

att distriktsstyrelsen verkar för att utredningen kartlägger och utreder
konsekvenserna av reglerna för att omfattas av och behålla en
sjukpenninggrundande inkomst,

66:3

att distriktsstyrelsen verkar för att regeringen återupprättar statusen för
legitimerade läkare i socialförsäkringsärenden,

66:4

att Gällivareortens AK antar motionen som sin egen och skickar den
till DÅK 2020 samt

66:5

att i det fall motionen inte antas av Gällivareortens AK skicka den som
enskild motion till DÅK 2020.

Malmberget 3 december 2019
Gunnel Johansson Jänkänpää
Gällivare Arbetarekommuns medlemsmöte bifaller motionen i sin helhet.
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Distriktsstyrelsens utlåtande, motionerna nr 65-66
Arbetsskadeförsäkringen utgör ett komplement till den allmänna sjukförsäkringen
och är pensionsgrundande. Den omfattar i princip alla som förvärvsarbetar i Sverige
och vissa studerande. Distriktsstyrelsen delar motionärens syn att det ekonomiska
skyddet för arbetsskadade brister. Det är problematiskt och något som behöver
förändras.
Samhället har ett ansvar gentemot människor som på grund av sitt jobb skadats till
den grad att de inte kan arbeta. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under
de senaste åren vidtagit flera nödvändiga åtgärder. Men mer behöver göras för att
säkerställa att människor som genom sitt arbete slitit ut sina kroppar ska få det skydd
de förtjänar. Dagens arbetsskadeförsäkring svarar i dag inte på ett bra sätt mot de
risker som finns i arbetslivet och det är glädjande att ett socialdemokratiskt arbete
redan pågår med att förbättra arbetsskadeförsäkringen.
Som motionären lyfter fram är forskning, inte minst i kvinnodominerande yrken och
branscher, bristfällig. Detta har tidigare Socialförsäkringsutredningen
uppmärksammat i sitt slutbetänkande och där särskilt betonat behovet av forskning
om arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välfärd i kvinnodominerade sektorer av
arbetsmarknaden. Detta finns därför med som viktiga delar i
forskningspropositionen för åren 2021-2024.
När det gäller båda motionernas att-satser kring ”utredningen om
socialförsäkringsbalken” kan distriktsstyrelsen dock bara konstatera att det i dagsläget
inte pågår någon sådan statlig utredning vilket gör det svårt att se över uppdrag och
inriktning. Även om vi också delar viljan att det ska bli lättare att få en arbetsskada
godkänd, en linje som också regeringen arbetar efter.
Detta arbete har bl a lett till att Försäkringskassan har tagit fram ett läkarutlåtande för
bedömning av arbetsskada. Försäkringskassan har också getts i uppdrag att ge
långtidssjukskrivna individuellt anpassad information om arbetsskadelivränta och ISF
(Inspektionen för Socialförsäkringar) har getts i uppdrag att göra en
jämställdhetsanalys av arbetsskadeförsäkringen.
Regeringen har också tillsatt en utredning med fokus att göra en översyn av
sjukersättningen och aktivitetsersättningen vilket distriktsstyrelsen välkomnar.
När det gäller läkarna har dessa en viktig roll att spela i sjukförsäkringsprocessen. Det
gäller både den/de läkare som har direktkontakt med den person som behöver vara
sjukskriven och de läkare som Försäkringskassan använder som experter. Dessa
läkare har olika roller. Försäkringskassans läkare är expert på att bedöma
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arbetsförmåga, alltså om man trots sin sjukdom kan arbeta. Försäkringskassans läkare
gör inte någon bedömning av om personen är sjuk eller inte, det är just
arbetsförmågan som bedöms.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
bifalla attsats 65:1,
Att
avslå attsats 65:2, 65:4, 66:1 och 66:3
Att
anse attsats 65:3 och 66:2 besvarad

67. Feministisk socialpolitik- och arbetsrättigheter
– Luleå AK 2020
Politik för kvinnor verkar inte ha någon stor prioritet inom samhällelig socialpolitik
och arbetsrättigheter.
Det tar lång tid att få igenom förändringar för kvinnor inom arbetslivet.
Nedan tar jag upp några frågor som inte fått sina beslut ännu:
1) Lön och pension med krav: Löneklyftan fortsätter att minska men det tar lång
tid. Jämställda löner och pensioner skall vara en självklarhet
2) Heltidsnormen; Hur löser vi denna svåra fråga? Realism eller utopi
3) Individuella föräldrarförsäkringar: Skall vara lagt fram en utredning senast 2020
4) Tänderna som en del i den övriga kroppen: Se separat motion från undertecknad.
5) Bostadstillägg: har höjts men behöver höjas mera. År 2020 är ett mål med ännu
en höjning
6) Löneskillnader; kvinnor tjänar mindre än män och lönerna bör närma sig
varandra.
Jag yrkar:
67:1

att i jämställd och jämlikhetens tecken kvinnors frågor måste få en
prioritering inför framtiden,

67:2

att Luleå AK bifaller motionen och skickar den vidare till
distriktskongressen,

67:3

att Distriktskongressen bifaller motionen och skickar den vidare till vår
riksdagsgrupp att ta upp i riksdag och regering.

Luleå 2019-11-04 Eva Hedesand Lundqvist
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Luleå Arbetarekommuns representantskaps beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.

Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 67
För 101 år sedan fick kvinnorna i Sverige rösträtt, för 100 år sedan bildades det
Socialdemokratiska Kvinnoförbundet (S-kvinnor) och för 99 år sedan kom de första
kvinnorna in i Sveriges riksdag.
Under dessa år har det skett en hel del positiva framsteg i jämställdheten och
jämlikheten, men det finns förbättringar att göra i dessa avseenden.
Det finns fortfarande ett lönegap mellan kvinnor och män, även inom liknande
yrkesområden. Att kvinnorna ofta tar ett större ansvar vad gäller föräldraledigheten,
påverkar inkomsten och den framtida pensionen. Kvinnor har också oftare
låglöneyrken än män. Det finns krafter som vill införa lägre löner för de som har
svårt att komma in på arbetsmarknaden och detta hotar att försämra
löneutvecklingen för fler, både kvinnor och män.
Det finns flera hot mot den jämställdhet och jämlikhet vi hittills har uppnått i Sverige
och vi socialdemokrater måste slå vakt om detta, samt driva på en positiv utveckling.
För att öka jämlikheten och jämställdheten har den socialdemokratiskt ledda
regeringen vid varje givet budgettillfälle sett till att fördela statsbudgeten så att den
stärker jämställdheten och jämlikheten. Regeringen har även tillsatt Kommissionen
för jämställda livsinkomster som sedan i mars 2020 har uppdrag att lämna förslag
som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och
män.
Något som också har bäring på jämställdhetsfrågorna är jämlikhetskommissionen
som regeringen tillsatte den 2 augusti 2018 (dir. 2018:74). Jämlikhetskommissionen
har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som kan utjämna skillnader i
uppväxtförhållanden, utbildning och arbetsvillkor. I uppdraget har också ingått att
föreslå åtgärder som stärker enskildas ställning gentemot starka ekonomiska
intressen. Kommissionen har redovisat sitt slutbetänkande den 6 augusti 2020, och
förslagen bereds för närvarande inom regeringskansliet.
Därutöver har regeringen fattat ett antal beslut i jämställdhetens tecken, bland annat
inrättat jämställdhetsmyndigheten, riktade insatser för att förbättra kvinnors hälsa
samt tagit initiativ för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Vidare arbetar regeringen med jämställdhetsintegrering, vilket innebär att ett
jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så
att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.
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Distriktsstyrelse föreslår distriktskongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.

68.Traditionell S-politik lyfter hela landets välfärd
– Luleå AK 2020
I rekryteringsrapporten från 2018 beräknar Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) att välfärden kommer behöva öka antalet anställda med 200 000 fram till 2026
och därtill kompensera för cirka 300 000 pensionsavgångar. I Norrbotten är läget
allra mest akut. Exempelvis kommer andelen vårdpersonal och lärare som går i
pension t. o. m år 2030 att vara nära 50 %.
Nationella resurser för att klara detta finns och traditionell socialdemokratisk
ekonomisk politik kan skapa en bättre välfärd i hela landet.
I princip samtliga samhällsutmaningar kopplas till migrationen, inte minst de
ekonomiska bekymren i Sveriges kommuner, men det är sedan länge är välkänt att
det som främst pressar kommuner och landstings ekonomi är en åldrande befolkning
vilket bland annat innebär att behoven av sjukvård och omsorg ökar. Behoven kan
inte finansieras av den enskilde i ett jämlikt samhälle.
Skolan, sjukvården och omsorgen har öppnats för riskkapitalbolag och Apoteket har
avreglerats. Försvaret och polis har bantats ned. Resultatet har blivit en
avgrundsdjup ojämlikhet – Sverige, ett land med den industrialiserade världens
snabbast växande inkomstklyftor. Med fallande offentliga investeringar och en snabb
nedmontering av landets socialförsäkringssystem har en avgrundsdjup ojämlikhet
skapats mellan stad och land, mellan förvärvsarbetande och sjuka och arbetslösa.
Enligt SKL behöver 24 miljarder tillföras kommunerna till 2022 bara för att
upprätthålla nuvarande kvalitet i välfärden. I grunden handlar det om att den
offentliga sektorn har relativt mindre resurser än tidigare. Totalt rör det sig om 240
miljarder mindre i skatteintäkter jämfört med om vi i dag haft den skattekvot som vi
hade för tjugo år sedan.
Det räcker naturligtvis inte att endast upprätthålla nuvarande nivå i välfärden, medel
behöver tillföras för att den ska utvecklas och förbättras. Förutom kommunala
skillnader i kvalitet är även skillnaderna i nivån på kommunala och regionala skatter
orimligt stora. Utjämning behövs för att kompensera för strukturella olikheter mellan
kommuner och regioner och skillnader i skatt. Kommunalskatt bör enbart reflektera
skillnader i service, effektivitet och avgiftsnivå. Så är inte fallet idag.
Nu behövs en ökning av statens inbetalningar i det kommunala utjämningssystemet.
Därför föreslår jag distriktskongressen:
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68:1

att uppdra till Socialdemokratiska arbetarepartiet att verka för en
ökning av statens inbetalningar i det kommunala utjämningssystemet,
samt

68:2

att socialdemokraterna i Norrbotten tar motionen som sin egen och
skickar den vidare till Socialdemokratiska arbetarepartiets kongress.

Luleå 2019-11-04 Maria Johansson Berg
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.

Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 68
I Sverige har vi haft ett utjämningssystem sedan 1966 för att solidariskt kompensera
kommuner med högre kostnader jämfört med kommer med lägre.
För att du, oavsett var du bor i Sverige, ska ha tillgång till en jämlik service. Såväl
förskola som äldreomsorg.
Utjämningssystemet består av olika delar som finansieras på olika sätt och beräknas
separat. Inkomstutjämningen finansieras huvudsakligen av staten (till ungefär 95 %).
Resten finansieras av det tiotal kommuner med hög skattekraft som betalar en avgift i
inkomstutjämningen. Även strukturbidraget är statligt finansierat.
Precis som motionären beskriver är välfärdens behov stora framöver och
ojämlikhetsklyftan mellan stad och land har vuxit. Inte minst på grund av
skattesänkningar och privatiseringar. Men marknadskrafternas logik fungerar inte i
glest befolkade områden, vilket vi i Norrbotten kan ge många exempel på.
Sedan vi Socialdemokrater åter fick regeringsmakten 2014 har vi varit fast beslutna
att vända utvecklingen, framförallt genom att höja de generella statsbidragen till
kommunerna och regionerna. Men vi har också, så sent som från och med den 1
januari 2020, sett till att uppdatera utjämningssystemet. För budgeten 2021 har staten
dessutom ökat anslaget till kommunalekonomisk utjämning med 10 miljarder kronor.
Det är viktigt att systemet för kommunalekonomisk utjämning utvecklas i takt med
samhällsutvecklingen och att kostnadsutjämningen särskilt ses över med jämna
mellanrum för att säkerställa att den i tillräcklig grad fångar upp strukturella behovsoch kostnadsskillnader.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.
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69. Regionaliserad företagsbeskattning – Enskild
2020
Det diskuteras idag om att glesbygden utplånas och att små Kommuner i t.ex.
Norrlands Inland har mycket stora ekonomiska problem. Samtidigt finns det mycket
stora resurser i form av skog, vatten och gruvverksamhet i dessa Kommuner.
Det finns idag ett fåtal tillväxtregioner i Sverige, bland dessa är Malmfälten med
kringkommuner. Dessa områden med tillväxt bromsas kraftigt idag av brist på kapital
till nödvändiga infrastrukturinvesteringar för utveckling av områdena. Vi har även
statliga företag i området som inte bidrar i tillräcklig omfattning till regionens tillväxt,
de har endast som mål att redovisa vinst till sin ägare staten. De tar minimalt med
ansvar för den bygd de verkar i. Mycket stora värden skapas alltså i den s.k.
glesbygden som samtidigt saknar resurser för utveckling, därför att vinsterna hamnar
på annat ställe och att även beskattningen på dessa vinster hamnar centralt hos
staten. Statliga företag styrs väldigt centraliserat och skulle även de om de
regionaliserades kunna bidra med viktiga arbetstillfällen i den s.k. glesbygden.
Därför anser vi att Socialdemokraterna skall driva frågan att regionalisera
företagsbeskattningen och därigenom föra över resurser från staten och företagen till
tillväxtområdena och glesbygden. Statliga företag bör även de regionaliseras för att
främja tillväxten i hela Sverige. Förslagsvis kan dagens företagsskatt delas upp i en del
(hälften av dagen skatt) går direkt till staten, en fjärdedel av dagens skatt går till
aktuell region och en fjärdedel går till aktuell kommun.
Därför föreslår vi:
69:1
att det socialdemokratiska partiet tar initiativet till en utredning hur
bolagsskatten kan regionaliserad enligt föreslagen modell. Hälften skall
hamna hos staten, en fjärdedel regionalt och en fjärdedel i aktuell
kommun,
69:2

att det socialdemokratiska partiet agerar för en bred överenskommelse
kring regionalisering av företagsbeskattningen i Riksdagen, samt

69:3

att det socialdemokratiska partiet förbereder för en uppdelning av
Vattenfall med flera statliga företag i regionala bolag som beskattas och
styrs från de regioner där de har verksamhet.

Gällivare 30/11 2019
Börje Johansson
Gällivare Arbetarekommuns medlemsmöte avslår motionen och skickar den
till Distriktskongressen som enskild.
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Distriktsstyrelsens utlåtanden, motion nr 69
Hur mycket ansvar våra statliga bolag har gentemot lokalsamhället där de verkar är
en frågeställning vi levt med långt tillbaka i historien. Den är framförallt närvarande
för bolag som Vattenfall och LKAB vars verksamheter inneburit stora ingrepp i
lokalmiljön och utvinning av naturresurser.
Den statliga bolagsportföljen består av 46 bolag (39 helägda och 7 delägda) och har
ett sammanlagt värde på ca 640 miljarder kronor.
Utgångspunkten för regeringens bolagsstyrning är den svenska bolagsstyrningsmodellen. Det innebär bland annat att de bolag som ägs av staten styrs
associationsrättsligt på samma sätt som privatägda bolag med bolagsstämman som
det högsta beslutande organet. Det innebär också att styrelsen ansvarar för bolagets
organisation och förvaltningen av dess angelägenheter och att det är styrelsens ansvar
att fastställa mål och strategi för bolagets verksamhet samt att bolagets ledning sköter
den operationella driften av bolagets verksamhet. Bolag med statligt ägande lyder
som utgångspunkt under samma lagar som privatägda bolag.
Att Sveriges befolkning hyser förtroende för de statliga bolagens arbete och beslut är
en viktig fråga för bolagens existens. Inte minst där bolagen har en stor inverkan på
lokalsamhället. Ur legitimitetssynpunkt bör därför de statliga bolagsstyrelserna ha en
bred geografisk representation, viket de inte har idag. Detta är en fråga som
riksdagsbänken lyft.
Vidare är det viktigt att bolagens närvaro är stark på de orter där de har sin
kärnverksamhet. Att flytta arbetstillfällen från vårt län till storstäderna är inte
acceptabelt, och skapar mindre legitimitet för bolagen.
En annan viktig sak är att bolagen har ett engagemang i samhället, exempelvis
genomsett avsätta bygdemedel eller stötta föreningslivet. Samt att fullt ut finansiera
den samhällsomvandling som krävs på grund av bolagets verksamhet.
Sverige är en enhetsstat. Det innebär att all mark och alla naturresurser tillhör alla
medborgare. Över hela Sverige sker produktion och konsumtion, vilken beskattas
och plockas in i statens gemensamma intäkter. Därefter fördelas pengarna ut över
landet efter behov och för att skapa jämlikhet. Det kan vara allt ifrån att bygga
infrastruktur till pengar till välfärd i kommunerna.
Om vi istället skulle beskatta, eller låta återbära, lokalt skulle de här systemen falla. Vi
skulle även etablera en ojämlikhet. De medborgare som bor i kommuner som saknar
gruvor eller vattenkraft, ska de inte få ha någon välfärd?
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Med en regional beskattning skulle vi även få en konkurrenssituation mellan
kommuner och regioner att sänka skatten för att locka till sig etableringar, istället för
att ha lika villkor.
En dragkamp mellan regioner om att få ”behålla det värde man producerar” skulle
bara gynna vissa. Det är rimligt att tänka sig att man i Västsverige tycker att pengar
från bilindustrin ska få stanna där. Eller att de som producerar kärnkraft tycker att de
ska få behålla mer av värdet etc. Här och var kanske välståndet skulle få ett uppsving.
Men landet som helhet skulle fungera sämre.
Som Socialdemokrater från Norrbotten tycker vi att våra statliga bolag behöver ta ett
regionalpolitiskt ansvar, dock inte enligt den modell motionen förespråkar. Det hade
inneburit att hela skattesystemet skulle behöva förändras, inklusive betydande
påverkan på det kommunala utjämningssystemet. Att stycka upp bolag i flera delar är
heller inte ett ändamålsenligt sätt att styra statens bolag på.
Vi delar dock motionärens intentioner och anser att de statliga bolagen ska ha ett
lokal- och regionalpolitiskt ansvar.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
avslå motionen.

70. Gör det möjligt att leva som transperson! –
Enskild 2020
Många transpersoner upplever diskriminering och kränkningar i samhället av bland
annat skola, vård och socialtjänst. Det finns också ett stort missnöje vad gäller
polisens bemötande vid anmälan av övergrepp. Det är en mänsklig rättighet att själv
få definiera sin könsidentitet utan att bli utsatt i vårt samhälle.
Transungdomar behöver lika mycket som andra ungdomar få tillgång till sin identitet,
känna sig bekräftade och ha möjlighet att legitimera sig utan att riskera att få sin
historia offentliggjord. Det går inte i dag, eftersom byte av juridiskt kön inte tillåts.
Transpersoner har inte lika tillgång till utbildning och arbete, eftersom de inte har
tillgång till intyg och betyg med sina nya personuppgifter. Behövs intyg med nya
personuppgifter är individen hänvisad till tidigare arbetsgivares och skolors goda
vilja.
Vi yrkar:
70:1

att transpersoner ska omfattas av samhällets skydd i lag på samma sätt
som homosexuella och bisexuella genom en komplettering av lagen om
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hets mot folkgrupp så att även könsidentitet och könsuttryck ingår i
lagen,
70:2

att den könsbekräftande vården ska vara god och tillgänglig i hela
landet,

70:3

att alla, oavsett ålder, ska ha rätt att byta juridiskt kön,

70:4

att det tillsätts en utredning om könsneutrala personnummer,

70:5

att Luleå arbetarekommun antar motionen som sin egen,

70:6

att motionen skickas till Distriktsårskongressen för att därefter skickas
vidare till den norrbottniska riksdagsbänken, samt

70:7

att motionen, om Luleå arbetarekommun avslår den, skickas till
Distriktårskongressen som enskild.

Luleå i oktober 2019
Styrelsen för HBT-Socialdemokrater Norrbotten/Lena Edenbrink

71. Gör det möjligt att leva som transperson! –
Enskild 2020

Många transpersoner upplever diskriminering och kränkningar i samhället av bland
annat skola, vård och socialtjänst. Det finns också ett stort missnöje vad gäller
polisens bemötande vid anmälan av övergrepp. Det är en mänsklig rättighet att själv
få definiera sin könsidentitet utan att bli utsatt i vårt samhälle.
Transungdomar behöver lika mycket som andra ungdomar få tillgång till sin identitet,
känna sig bekräftade och ha möjlighet att legitimera sig utan att riskera att få sin
historia offentliggjord. Det går inte i dag, eftersom byte av juridiskt kön inte tillåts.
Transpersoner har inte lika tillgång till utbildning och arbete, eftersom de inte har
tillgång till intyg och betyg med sina nya personuppgifter. Behövs intyg med nya
personuppgifter är individen hänvisad till tidigare arbetsgivares och skolors goda
vilja.
Vi yrkar
71:1

att transpersoner ska omfattas av samhällets skydd i lag på samma sätt
som homosexuella och bisexuella genom en komplettering av lagen om
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hets mot folkgrupp så att även könsidentitet och könsuttryck ingår i
lagen,
71:2

att den könsbekräftande vården ska vara god och tillgänglig i hela
landet,

71:3

att alla, oavsett ålder, ska ha rätt att byta juridiskt kön,

71:4

att det tillsätts en utredning om könsneutrala personnummer,

71:5

att Piteå arbetarekommun antar motionen som sin egen,

71:6

att motionen skickas till Distriktsårskongressen för att därefter skickas
vidare till den norrbottniska riksdagsbänken, samt

71:6

att motionen, om Piteå arbetarekommun avslår den, skickas till
Distriktårskongressen som enskild.

Piteå i november 2019
Styrelsen för HBT-Socialdemokrater/Carola Eichwurzel Wilhelm
Piteå Arbetarekommuns representantskap beslutar att avslå att-sats 45:3 samt
att bifalla övriga att-satser.

72. Gör det möjligt att leva som transperson! –
Enskild 2020
Många transpersoner upplever diskriminering och kränkningar i samhället av bland
annat skola, vård och socialtjänst. Det finns också ett stort missnöje vad gäller
polisens bemötande vid anmälan av övergrepp. Det är en mänsklig rättighet att själv
få definiera sin könsidentitet utan att bli utsatt i vårt samhälle.
Transungdomar behöver lika mycket som andra ungdomar få tillgång till sin identitet,
känna sig bekräftade och ha möjlighet att legitimera sig utan att riskera att få sin
historia offentliggjord. Det går inte i dag, eftersom byte av juridiskt kön inte tillåts.
Transpersoner har inte lika tillgång till utbildning och arbete, eftersom de inte har
tillgång till intyg och betyg med sina nya personuppgifter. Behövs intyg med nya
personuppgifter är individen hänvisad till tidigare arbetsgivares och skolors goda
vilja.
Vi yrkar:
72:1

att transpersoner ska omfattas av samhällets skydd i lag på samma sätt
som homosexuella och bisexuella genom en komplettering av lagen om
hets mot folkgrupp så att även könsidentitet och könsuttryck ingår i
lagen,
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72:2

att den könsbekräftande vården ska vara god och tillgänglig i hela
landet,

72:3

att alla, oavsett ålder, ska ha rätt att byta juridiskt kön,

72:4

att det tillsätts en utredning om könsneutrala personnummer,

72:5

att Kiruna arbetarekommun antar motionen som sin egen,

72:6

att motionen skickas till Distriktsårskongressen för att därefter skickas
vidare till den norrbottniska riksdagsbänken, samt

72:7

att motionen, om Kiruna arbetarekommun avslår den, skickas till
Distriktårskongressen som enskild.

Kiruna i oktober 2019
Styrelsen för HBT-Socialdemokrater i Norrbotten/Tobias Stensson Närvä
Kiruna Arbetarekommuns medlemsmöte beslutar att avslå att-sats 72:3 och att
bifalla övriga att-satser.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motionerna nr 70-72
Sverige borde vara ett land i framkant när det gäller transpersoners rättigheter och
mycket har hänt. Förändringsarbetet har ibland gått för långsamt, men de senaste 25
åren har mycket förändrats till det bättre. Det arbetet är inte klart – livsvillkoren för
hbtq-personer ska fortsätta förbättras. Transpersoner ska precis som alla andra ha
rätt till makt över sina liv, sina kroppar och sin identitet. Rättigheten till utbildning,
arbete, god och tillgänglig vård och sin egen dokumentation ska naturligtvis gälla alla.
De senaste åren har riksdagen beslutat om ändringar i brottsbalken som bland annat
innebär att:
1) könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i brottsbalkens bestämmelser
om olaga diskriminering,
2) det blir tydligt att det vid bedömningen av straff ska försvåra om ett motiv för ett
brott har varit att kränka personer på grund av deras könsöverskridande identitet
eller könsuttryck..
Ändringarna började gälla den 1 juli 2018
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Regeringen har också tagit initiativ till lagstiftning gällande juridiskt kön och
könskorrigering enligt följande:
3) Nuvarande könstillhörighetslag ska upphävas och ersättas av två nya lagar: en lag
om ändring av könet i folkbokföringen – den juridiska processen, och en lag om
kirurgiska ingrepp i könsorganen – den medicinska processen. Den nya lagen ska
ta sin utgångspunkt i den enskildes självidentifikation. Det är bara den enskilde
själv som kan veta hur hen identifierar sig. Med detta perspektiv stärks
transpersoners egenmakt i en många gånger livsavgörande process.
4) Medicinsk behandling skiljs från juridiskt byte av kön. Ingen ska längre tvingas
genomgå medicinska ingrepp som man själv inte vill genomgå. Samtidigt ska alla
som vill ha vård och behandling få det. Att byta juridiskt kön ska bli en snabb
och enkel process som i regel inte kräver kontakt med vården.
5) Ungas situation stärks. Vi vill göra processen enklare för den som tidigt inser att
den inte är född i rätt kropp. De ska inte behöva vänta orimligt länge.
Sammanfattningsvis har flera steg i rätt riktning tagits där det senaste är den
Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter som regeringen
presenterade nyligen. Handlingsplanen har ett brett anslag med en mängd åtgärder
för att stärka hbtqi-personers rättigheter och regeringen är tydlig med att fler steg ska
tas. Kampen fortsätter tills Sverige blivit ett land där alla människor kan vara den de
är, ha makten över sina egna liv och leva i frihet och trygghet, för att citera
handlingsplanens förord.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
Att
anse 70:1, 71:1, 72:1, 70:3, 71:3, 72:3 besvarade
Att
bifalla 70:2, 71:2, 72:2, 70:4, 71:4 och 72:4.

73. Våra fritidsgårdar - Ett stöd för den nya
generationen – Kiruna AK 2020
Brist på jämställdhet riskerar att skapa en social oro i vissa utsatta stadsdelar i vårt
Sverige. Kultur, idrott och fritid är många gånger avgörande för ett jämlikt samhälle.
Engagerad och kompetent personal kan skapa en stark och bra relation till och
mellan ungdomar.
Övervakningskameror löser inte allt. Om man tittar på övervakningen i
Storbritannien så kan det hjälpa en del uppklarande av en viss del av brotten men å
andra sidan så fortsätter brottsligheten att ligga på en konstant nivå trots den massiva
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övervakningen. Det är den mänskliga kontakten som är botemedlet mot de allt
grövre ungdomsbrotten.
Fritidsgårdar bör vara en plats för aktiviteter och samvaro men också en plats där
man känner sig trygg, blir sedd, utvecklas och får vara den man är. Och att vara
fritidsledare och verka för att våra fritidsgårdar kan vara en plats där kriminalitet
motverkas skall ses som en resurs och en tillgång som skapar broar till samförstånd
av kultur, idrott och fritid samt att fritidsgårdar har en främjande och utvecklande
roll i samhället och i de ungas liv.
Jag yrkar därför:
73:1
at vi socialdemokrater verkar för att det finns en meningsfull
fritidsgårdsverksamhet över hela landet.
Magnus Hilmèr
Kiruna Arbetarekommuns medlemsmöte beslutar att bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 73
En meningsfull fritid för unga är en del av det jämlika samhället. För detta krävs en
plats, som det sägs i motionen, har en främjande och utvecklande roll i samhället och
i de ungas liv.
I vissa kommuner har man valt att frångå begreppet fritidsgård och använder i stället
andra ord t ex ordet mötesplats. Målet med verksamheten är ganska lika mellan
kommunerna men innehållet i verksamheten kan växla från fokus på kultur till idrott
med flera inriktningar. Så med den vetskapen, att med en ”fritidsgård” kan vara så
mycket olika saker, delar distriktsstyrelsen motionärens vilja att vi ska verka för en
meningsfull fritid för unga över hela landet.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
bifalla motionen.

74. Jämlikhetslöftet – Enskild 2021
Socialdemokratins vision om ett jämlikt samhälle är kärnan i vår ideologi. Det jämlika
samhället där alla kan uppnå sina drömmar är så tätt förknippat med de nordiska
Socialdemokraternas framgångsrika samhällsbygge att det kommit att kallas den
nordiska modellen. Genom en solidarisk och jämlik finansiering av en generell
välfärd och starka fackförbund blev Sverige världens mest jämlika och
konkurrenskraftiga land.
Under 1980-talet vände utvecklingen, sedan dess har klyftorna vuxit i Sverige och
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omvärlden. I Sverige har klyftorna ökat snabbare än något annat OECD-land de
senaste fyrtio åren. Våra samhällen slits isär i en rasande takt. Det är konsekvensen av
aktiva politiska beslut. Under denna period har arbetsrätten luckrats upp,
fackförbunden försvagats, socialförsäkringssystemet och arbetslöshetsförsäkringen
urholkats. Resultatet blir en negativ lönepress på arbetsmarknaden. Samtidigt har
finanssektorn avreglerats, med storföretagen och den rika eliten som vinnare på alla
andras bekostnad. På så vis har arbetskraften och skattesystemen konkurrensutsatts
globalt när kapital kunnat flöda fritt dit lönerna och skatterna är lägst. I Sverige ökade
inkomsterna för den tiondel med störst inkomster med mer än dubbelt så mycket
som för alla andra.
Den främsta förklaringen är de ökade kapitalinkomsterna hos den mest förmögna
procenten svenskar som äger företag och fastigheter. Växande klyftor har byggts in i
det rådande ekonomiska systemet. Den generella välfärdens klassutjämnande uppgift
har försvagats av privatiseringar och marknadisering. På en privat välfärdsmarknad
skapas incitament för fusk och resursallokering dit behoven är som minst men där
köpkraften är som störst. Att allmännyttan måste drivas på marknadsmässiga grunder
har gett upphov till en bostadsmarknad som förstärker segregationen även inom
skolan och sjukvården.
Politikens möjligheter att organisera välfärden och öka jämlikheten har steg för steg
avskaffats. Sverige upplever idag flera systembrister som byggts upp under en lång tid
av växande klyftor. Bostadsbrist, eftersatt infrastruktur, personal- och
kompetensbrist trots hög arbetslöshet hotar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och
välfärd. Den ojämlika ansvarsfördelningen i flyktingmottagandet belastar
kommunernas redan ansträngda ekonomi.
Tiden det tar för nyanlända att få ett första jobb är mycket längre än perioden
kommunerna får statlig ersättning för etableringen. Behoven finns, men köpkraften
har koncentrerats hos en liten grupp väldigt förmögna individer som endast
investerar i det som kan ge kortsiktig avkastning.
Ska trenden brytas krävs en offensiv politik för ökad jämlikhet. Det förutsätter
investeringar i det gemensamma, återställd maktbalans på arbetsmarknaden,
ekonomisk trygghet för sjuka och arbetssökande. Bostadssegregationen ska byggas
bort och skolsegregationen motverkas.
Ekonomiska möjligheter till eftergymnasiala studier behöver stärkas. Den lilla
kapitalägarelit vars rikedomar ökat lavinartat måste bidra mer till den generella
välfärden. En hög facklig organiseringsgrad är den främsta garanten för god
löneutveckling och goda arbetsvillkor. Därför måste trenden med sjunkande
anslutningsgrad vändas. De som är nya på arbetsmarknaden måste få kunskap om
arbetsmarknadens parter och funktionssätt. Ingen ska behöva välja bort fackligt
medlemskap av kostnadsskäl. Sveriges konkurrenskraft och medborgarnas köpkraft
förutsätter ekonomisk trygghet i omställning.
För individens ekonomiska trygghet och för att motverka att lönenivåer sänks
när arbetare blir mer desperata efter en inkomst måste ersättningsnivåerna och taken
i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen höjas.
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Alldeles för många hamnar i glappet mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Den som är arbetslös, eller för sjuk för att jobba, behöver en
inkomst för att kunna fokusera på rehabilitering eller deltagande i
arbetsmarknadsprogram. De hårda gränserna mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan måste reformeras bort. Om dagens utveckling fortsätter kommer
de flesta som jobbar endast få omkring hälften av sin lön i pension. Ingen
ska bli fattig av sjukdom, arbetslöshet eller ålderdom. Därför måste inbetalningarna
till pensionssystemet kraftigt öka. Den allmänna löneavgiften bör fasas ut för
att finansiera förstärkningar av socialförsäkringssystemet och höjda pensioner.
Skattesystemet måste bidra till ökad jämlikhet.
Höginkomsttagare i välmående rika kommuner har idag låga kommunala skatter.
Förmögna kapitalägare betalar platt skatt på kapitalvinster och ingen arvs- eller
gåvoskatt. Skatterna på värdepapper som aktier och fastighetstillgångar måste öka om
välfärden ska finansieras, ges högre ambitioner och kommunala skatteintäkterna
fördelas mer jämlikt. För att förhindra skatteflykt måste EU förstärka arbetet mot
skatteflykt genom kraftiga sanktioner mot stater som gör det möjligt för
den rika eliten att slippa göra rätt för sig. För att alla unga ska kunna få samma
möjligheter i livet oavsett bakgrund måste skolan bli mer jämlik,
bostadssegregationen byggas bort och fler måste ha råd med eftergymnasiala
studier. För att flyktingmottagandet som är en nationell angelägenhet inte ska bli en
kommunal olägenhet behöver statens ekonomiska åtagande förlängas.
Idag är förutsättningarna för barns språkutveckling alltför olika beroende på om
barnens föräldrar är nyanlända eller inte. Det är ett problem att barn med ett stort
behov av förskolan påbörjar förskoleutbildning senare än andra barn eller i värsta fall
inte alls. Förskolan behöver bli obligatorisk från två års ålder och tillgänglig oavsett
föräldrarnas ekonomi. Det skulle även gynna de utrikesfödda kvinnor som stannar
hemma med sina barn eftersom de då kan delta i verksamheter som stärker språk och
och integration. Ett nytt integrerande skolval som förändrar skolors
upptagningsområden och antagningskriterier skulle främja elevsammansättningar
som gynnar integration. Långsiktigt måste våra städer bli mindre segregerade genom
nybyggnation som bidrar till blandade upplåtelseformer och
stadsbyggnadsprinciper som ökar sammanhållningen.
Möjligheten till högskolestudier ska inte begränsas av ens ekonomiska situation. Det
är särskilt viktigt när det råder kompetensbrist i välfärden. Kraftigt höjda studiebidrag
skulle minska social snedrekrytering och få fler att välja välfärdsyrken.
Oavsett din bakgrund, oavsett de sociala och ekonomiska förutsättningarna du får
vid födseln, så ska du kunna leva ett gott liv och uppnå dina drömmar. Det har
socialdemokratin lyckats åstadkomma förut - det kan vi göra igen. Det är hög tid att
socialdemokratin kraftsamlar bakom ett jämlikhetslöfte.
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Med stöd av ovanstående yrkar vi:
74:1
74:2

74:3

74:4
74:5
74:6
74:7
74:8
74:9
74:10
74:11
74:12
74:13
74:14
74:15
74:16

att Socialdemokraterna verkar för höjda pensioner och förbättringar
av socialförsäkringssystemet finansierat av en utfasning av den
allmänna löneavgiften,
att Socialdemokraterna verkar för att alla gymnasieelever ska ha rätt till
information om arbetsmarknaden från parterna, att alla arbetstagare
ska ha rätt till facklig introduktion under arbetstid på nya arbetsplatser
och full avdragsrätt på facklig medlemsavgift,
att Socialdemokraterna verkar för en utredning om
arbetsförmedlingens och Försäkringskassans organisering för att sjuka
och arbetslösa inte ska drabbas av glapp mellan myndigheternas
ansvarsområden,
att Socialdemokraterna verkar för en höjning av ersättningsnivåer och
tak i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen till 90% av
förvärvsinkomsten för 80% av löntagarna,
att Socialdemokraterna verkar för att utreda det kommunala skatteoch utjämningssystemet och statsbidragen, för ett mer jämlikt
skatteuttag och en jämlik fördelning efter behov över hela landet,
att Socialdemokraterna verkar för införandet av progressiv
kapitalvinstbeskattning,
att Socialdemokraterna verkar för att EU:s frihandelsavtal förhindrar
skatteflykt,
att Socialdemokraterna verkar för att EU inför kännbara sanktioner
mot länder som möjliggör skatteflykt,
att Socialdemokraterna verkar för införandet en arvs- och gåvoskatt
riktad mot de individerna med störst kapitaltillgångar,
att Socialdemokraterna verkar för att genom förändrade
upptagningsområden och urvalskriterier skapa en blandad
elevsammansättning på skolor,
att Socialdemokraterna verkar för att kraftigt höja studiebidragen till
nivåer som går att leva på för dem som studerar på yrkes- och
högskoleutbildningar inom bristyrken,
att Socialdemokraterna verkar för att alla kommuner har en
bostadsplanering bestående av blandade upplåtelseformer och
bebyggelse som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik,
att Socialdemokraterna verkar för att staten kompenserar kommuner
för kostnader kopplat till flyktingmottagande under de fem första åren
efter att uppehållstillstånd beviljats,
att Socialdemokraterna verkar för avgiftsfri och obligatorisk förskola
från tvåårs ålder,
att Unikum ska anta motionen som sin egen och skicka den till Luleå
Arbetarekommuns representantskap,
att Luleå Arbetarekommun ska anta motionen som sin egen,
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74:17
74:18
74:19

Att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till
Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till Norrbottens
Socialdemokratiska Partidistrikts kongress, samt
att Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt ska anta motionen
som sin egen.

Luleå 2020-11-13
Elias Sundberg
Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
bifalla attsatserna 1-7 och 9-14,
Att
avslå attsats 1:8, samt
Att
motionen skickas vidare till Distriktskongressen 2021.

75. Jämlikhetslöftet – Jokkmokk 2021
Socialdemokratins vision om ett jämlikt samhälle är kärnan i vår ideologi. Det jämlika
samhället där alla kan uppnå sina drömmar är så tätt förknippat med de nordiska
socialdemokraternas framgångsrika samhällsbygge att det kommit att kallas den
nordiska modellen. Genom en solidarisk och jämlik finansiering av en generell
välfärd och starka fackförbund blev Sverige världens mest jämlika och
konkurrenskraftiga land.
Under 1980-talet vände utvecklingen, sedan dess har klyftorna vuxit i Sverige och
omvärlden. I Sverige har klyftorna ökat snabbare än något annat OECD-land de
senaste fyrtio åren. Våra samhällen slits isär i en rasande takt. Det är konsekvensen av
aktiva politiska beslut. Under denna period har arbetsrätten luckrats upp,
fackförbunden försvagats, socialförsäkringssystemet och arbetslöshetsförsäkringen
urholkats. Resultatet blir en negativ lönepress på arbetsmarknaden.
Samtidigt har finanssektorn avreglerats, med storföretagen och den rika eliten som
vinnare på alla andras bekostnad. På så vis har arbetskraften och skattesystemen
konkurrensutsatts globalt när kapital kunnat flöda fritt dit lönerna och skatterna är
lägst. I Sverige ökade inkomsterna för den tiondel med störst inkomster med mer än
dubbelt så mycket som för alla andra. Den främsta förklaringen är de ökade
kapitalinkomsterna hos den mest förmögna procenten svenskar som äger företag och
fastigheter. Växande klyftor har byggts in i det rådande ekonomiska systemet.
Den generella välfärdens klassutjämnande uppgift har försvagats av privatiseringar
och marknadisering. På en privat välfärdsmarknad skapas incitament för fusk och
resursallokering dit behoven är som minst men där köpkraften är som störst. Att
allmännyttan måste drivas på marknadsmässiga grunder har gett upphov till en
bostadsmarknad som förstärker segregationen även inom skolan och sjukvården.
Politikens möjligheter att organisera välfärden och öka jämlikheten har steg för steg
avskaffats.
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Sverige upplever idag flera systembrister som byggts upp under en lång tid av
växande klyftor. Bostadsbrist, eftersatt infrastruktur, personal- och kompetensbrist
trots hög arbetslöshet hotar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och välfärd. Den
ojämlika ansvarsfördelningen i flyktingmottagandet belastar kommunernas redan
ansträngda ekonomi. Tiden det tar för nyanlända att få ett första jobb är mycket
längre än perioden kommunerna får statlig ersättning för etableringen. Behoven
finns, men köpkraften har koncentrerats hos en liten grupp väldigt förmögna
individer som endast investerar i det som kan ge kortsiktig avkastning.
Ska trenden brytas krävs en offensiv politik för ökad jämlikhet. Det förutsätter
investeringar i det gemensamma, återställd maktbalans på arbetsmarknaden,
ekonomisk trygghet för sjuka och arbetssökande. Bostadssegregationen ska byggas
bort och skolsegregationen motverkas. Ekonomiska möjligheter till eftergymnasiala
studier behöver stärkas. Den lilla kapitalägarelit vars rikedomar ökat lavinartat måste
bidra mer till den generella välfärden.
En hög facklig organiseringsgrad är den främsta garanten för god löneutveckling och
goda arbetsvillkor. Därför måste trenden med sjunkande anslutningsgrad vändas. De
som är nya på arbetsmarknaden måste få kunskap om arbetsmarknadens parter och
funktionssätt. Ingen ska behöva välja bort fackligt medlemskap av kostnadsskäl.
Sveriges konkurrenskraft och medborgarnas köpkraft förutsätter ekonomisk trygghet
i omställning. För individens ekonomiska trygghet och för att motverka att
lönenivåer sänks när arbetare blir mer desperata efter en inkomst måste
ersättningsnivåerna och taken i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen höjas.
Alldeles för många hamnar i glappet mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Den som är arbetslös, eller för sjuk för att jobba, behöver en
inkomst för att kunna fokusera på rehabilitering eller deltagande i
arbetsmarknadsprogram. De hårda gränserna mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan måste reformeras bort.
Om dagens utveckling fortsätter kommer de flesta som jobbar endast få omkring
hälften av sin lön i pension. Ingen ska bli fattig av sjukdom, arbetslöshet eller
ålderdom. Därför måste inbetalningarna till pensionssystemet kraftigt öka. Den
allmänna löneavgiften bör fasas ut för att finansiera förstärkningar av
socialförsäkringssystemet och höjda pensioner.
Skattesystemet måste bidra till ökad jämlikhet. Höginkomsttagare i välmående rika
kommuner har idag låga kommunala skatter. Förmögna kapitalägare betalar platt
skatt på kapitalvinster och ingen arvs- eller gåvoskatt. Skatterna på värdepapper som
aktier och fastighetstillgångar måste öka om välfärden ska finansieras, ges högre
ambitioner och kommunala skatteintäkterna fördelas mer jämlikt. För att förhindra
skatteflykt måste EU förstärka arbetet mot skatteflykt genom kraftiga sanktioner mot
stater som gör det möjligt för den rika eliten att slippa göra rätt för sig.
För att alla unga ska kunna få samma möjligheter i livet oavsett bakgrund måste
skolan bli mer jämlik, bostadssegregationen byggas bort och fler måste ha råd med
eftergymnasiala studier. För att flyktingmottagandet som är en nationell angelägenhet
inte ska bli en kommunal olägenhet behöver statens ekonomiska åtagande förlängas.
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Idag är förutsättningarna för barns språkutveckling alltför olika beroende på om
barnens föräldrar är nyanlända eller inte. Det är ett problem att barn med ett stort
behov av förskolan påbörjar förskoleutbildning senare än andra barn eller i värsta fall
inte alls. Förskolan behöver bli obligatorisk från två års ålder och tillgänglig oavsett
föräldrarnas ekonomi. Det skulle även gynna de utrikesfödda kvinnor som stannar
hemma med sina barn eftersom de då kan delta i verksamheter som stärker språk och
och integration.
Ett nytt integrerande skolval som förändrar skolors upptagningsområden och
antagningskriterier skulle främja elevsammansättningar som gynnar integration.
Långsiktigt måste våra städer bli mindre segregerade genom nybyggnation som bidrar
till blandade upplåtelseformer och stadsbyggnadsprinciper som ökar
sammanhållningen.
Möjligheten till högskolestudier ska inte begränsas av ens ekonomiska situation. Det
är särskilt viktigt när det råder kompetensbrist i välfärden. Kraftigt höjda studiebidrag
skulle minska social snedrekrytering och få fler att välja välfärdsyrken.
Oavsett din bakgrund, oavsett de sociala och ekonomiska förutsättningarna du får
vid födseln, så ska du kunna leva ett gott liv och uppnå dina drömmar. Det har
socialdemokratin lyckats åstadkomma förut - det kan vi göra igen. Det är hög tid att
socialdemokratin kraftsamlar bakom ett jämlikhetslöfte.
Med stöd av ovanstående yrkar vi:
75:1
75:2

75:3

75:4
75:5
75:6
75:7

att Socialdemokraterna verkar för höjda pensioner och förbättringar
av socialförsäkringssystemet finansierat av en utfasning av den
allmänna löneavgiften,
att Socialdemokraterna verkar för att alla gymnasieelever ska ha rätt
till information om arbetsmarknaden från parterna, att alla
arbetstagare ska ha rätt till facklig introduktion under arbetstid på
nya arbetsplatser och full avdragsrätt på facklig medlemsavgift,
att Socialdemokraterna verkar för en utredning om
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans organisering för att
sjuka och arbetslösa inte ska drabbas av glapp mellan
myndigheternas ansvarsområden,
att Socialdemokraterna verkar för en höjning av ersättningsnivåer
och tak i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen till 90% av
förvärvsinkomsten för 80% av löntagarna,
att Socialdemokraterna verkar för att utreda det kommunala skatteoch utjämningssystemet och statsbidragen, för ett mer jämlikt
skatteuttag och en jämlik fördelning efter behov över hela landet,
att Socialdemokraterna verkar för införandet av progressiv
kapitalvinstbeskattning,
att Socialdemokraterna verkar för att EU:s frihandelsavtal förhindrar
skatteflykt,
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75:8
75:9
75:10
75:11
75:12
75:13
75:14
75:15
75:16

att Socialdemokraterna verkar för att EU inför kännbara sanktioner
mot länder som möjliggör skatteflykt,
att Socialdemokraterna verkar för införandet en arvs- och gåvoskatt
riktad mot de individerna med störst kapitaltillgångar,
att Socialdemokraterna verkar för att genom förändrade
upptagningsområden och urvalskriterier skapa en blandad
elevsammansättning på skolor,
att Socialdemokraterna verkar för att kraftigt höja studiebidragen till
nivåer som går att leva på för dem som studerar på yrkes- och
högskoleutbildningar inom bristyrken,
att Socialdemokraterna verkar för att alla kommuner har en
bostadsplanering bestående av blandade upplåtelseformer och
bebyggelse som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik,
att Socialdemokraterna verkar för att staten kompenserar kommuner
för kostnader kopplat till flyktingmottagande under de fem första
åren efter att uppehållstillstånd beviljats,
Att Socialdemokraterna verkar för avgiftsfri och obligatorisk förskola
från två års ålder,
att motionen antas som sin egen, samt
att motionen skickas till partidistriktets årskongress.

Jokkmokks arbetarekommuns medlemsmöte beslutar:
Att
bifalla motionen.

76. Jämlikhetslöftet – Enskild 2021
Socialdemokratins vision om ett jämlikt samhälle är kärnan i vår ideologi. Det jämlika
samhället där alla kan uppnå sina drömmar är så tätt förknippat med de nordiska
socialdemokraternas framgångsrika samhällsbygge att det kommit att kallas den
nordiska modellen. Genom en solidarisk och jämlik finansiering av en generell
välfärd och starka fackförbund blev Sverige världens mest jämlika och
konkurrenskraftiga land.
Under 1980-talet vände utvecklingen, sedan dess har klyftorna vuxit i Sverige och
omvärlden. I Sverige har klyftorna ökat snabbare än något annat OECD-land de
senaste fyrtio åren. Våra samhällen slits isär i en rasande takt. Det är konsekvensen av
aktiva politiska beslut. Under denna period har arbetsrätten luckrats upp,
fackförbunden försvagats, socialförsäkringssystemet och arbetslöshetsförsäkringen
urholkats. Resultatet blir en negativ lönepress på arbetsmarknaden.
Samtidigt har finanssektorn avreglerats, med storföretagen och den rika eliten som
vinnare på alla andras bekostnad. På så vis har arbetskraften och skattesystemen
konkurrensutsatts globalt när kapital kunnat flöda fritt dit lönerna och skatterna är
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lägst. I Sverige ökade inkomsterna för den tiondel med störst inkomster med mer än
dubbelt så mycket som för alla andra. Den främsta förklaringen är de ökade
kapitalinkomsterna hos den mest förmögna procenten svenskar som äger företag och
fastigheter. Växande klyftor har byggts in i det rådande ekonomiska systemet.
Den generella välfärdens klassutjämnande uppgift har försvagats av privatiseringar
och marknadisering. På en privat välfärdsmarknad skapas incitament för fusk och
resursallokering dit behoven är som minst men där köpkraften är som störst. Att
allmännyttan måste drivas på marknadsmässiga grunder har gett upphov till en
bostadsmarknad som förstärker segregationen även inom skolan och sjukvården.
Politikens möjligheter att organisera välfärden och öka jämlikheten har steg för steg
avskaffats.
Sverige upplever idag flera systembrister som byggts upp under en lång tid av
växande klyftor. Bostadsbrist, eftersatt infrastruktur, personal- och kompetensbrist
trots hög arbetslöshet hotar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och välfärd. Den
ojämlika ansvarsfördelningen i flyktingmottagandet belastar kommunernas redan
ansträngda ekonomi. Tiden det tar för nyanlända att få ett första jobb är mycket
längre än perioden kommunerna får statlig ersättning för etableringen. Behoven
finns, men köpkraften har koncentrerats hos en liten grupp väldigt förmögna
individer som endast investerar i det som kan ge kortsiktig avkastning.
Ska trenden brytas krävs en offensiv politik för ökad jämlikhet. Det förutsätter
investeringar i det gemensamma, återställd maktbalans på arbetsmarknaden,
ekonomisk trygghet för sjuka och arbetssökande. Bostadssegregationen ska byggas
bort och skolsegregationen motverkas. Ekonomiska möjligheter till eftergymnasiala
studier behöver stärkas. Den lilla kapitalägarelit vars rikedomar ökat lavinartat måste
bidra mer till den generella välfärden.
En hög facklig organiseringsgrad är den främsta garanten för god löneutveckling och
goda arbetsvillkor. Därför måste trenden med sjunkande anslutningsgrad vändas. De
som är nya på arbetsmarknaden måste få kunskap om arbetsmarknadens parter och
funktionssätt. Ingen ska behöva välja bort fackligt medlemskap av kostnadsskäl.
Sveriges konkurrenskraft och medborgarnas köpkraft förutsätter ekonomisk trygghet
i omställning. För individens ekonomiska trygghet och för att motverka att
lönenivåer sänks när arbetare blir mer desperata efter en inkomst måste
ersättningsnivåerna och taken i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen höjas.
Alldeles för många hamnar i glappet mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Den som är arbetslös, eller för sjuk för att jobba, behöver en
inkomst för att kunna fokusera på rehabilitering eller deltagande i
arbetsmarknadsprogram. De hårda gränserna mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan måste reformeras bort.
Om dagens utveckling fortsätter kommer de flesta som jobbar endast få omkring
hälften av sin lön i pension. Ingen ska bli fattig av sjukdom, arbetslöshet eller
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ålderdom. Därför måste inbetalningarna till pensionssystemet kraftigt öka. Den
allmänna löneavgiften bör fasas ut för att finansiera förstärkningar av
socialförsäkringssystemet och höjda pensioner.
Skattesystemet måste bidra till ökad jämlikhet. Höginkomsttagare i välmående rika
kommuner har idag låga kommunala skatter. Förmögna kapitalägare betalar platt
skatt på kapitalvinster och ingen arvs- eller gåvoskatt. Skatterna på värdepapper som
aktier och fastighetstillgångar måste öka om välfärden ska finansieras, ges högre
ambitioner och kommunala skatteintäkterna fördelas mer jämlikt. För att förhindra
skatteflykt måste EU förstärka arbetet mot skatteflykt genom kraftiga sanktioner mot
stater som gör det möjligt för den rika eliten att slippa göra rätt för sig.
För att alla unga ska kunna få samma möjligheter i livet oavsett bakgrund måste
skolan bli mer jämlik, bostadssegregationen byggas bort och fler måste ha råd med
eftergymnasiala studier. För att flyktingmottagandet som är en nationell angelägenhet
inte ska bli en kommunal olägenhet behöver statens ekonomiska åtagande förlängas.
Idag är förutsättningarna för barns språkutveckling alltför olika beroende på om
barnens föräldrar är nyanlända eller inte. Det är ett problem att barn med ett stort
behov av förskolan påbörjar förskoleutbildning senare än andra barn eller i värsta fall
inte alls. Förskolan behöver bli obligatorisk från två års ålder och tillgänglig oavsett
föräldrarnas ekonomi. Det skulle även gynna de utrikesfödda kvinnor som stannar
hemma med sina barn eftersom de då kan delta i verksamheter som stärker språk och
och integration.
Ett nytt integrerande skolval som förändrar skolors upptagningsområden och
antagningskriterier skulle främja elevsammansättningar som gynnar integration.
Långsiktigt måste våra städer bli mindre segregerade genom nybyggnation som bidrar
till blandade upplåtelseformer och stadsbyggnadsprinciper som ökar
sammanhållningen.
Möjligheten till högskolestudier ska inte begränsas av ens ekonomiska situation. Det
är särskilt viktigt när det råder kompetensbrist i välfärden. Kraftigt höjda studiebidrag
skulle minska social snedrekrytering och få fler att välja välfärdsyrken.
Oavsett din bakgrund, oavsett de sociala och ekonomiska förutsättningarna du får
vid födseln, så ska du kunna leva ett gott liv och uppnå dina drömmar. Det har
socialdemokratin lyckats åstadkomma förut - det kan vi göra igen. Det är hög tid att
socialdemokratin kraftsamlar bakom ett jämlikhetslöfte.
Med stöd av ovanstående yrkar vi:
76:1
att Socialdemokraterna verkar för höjda pensioner och förbättringar
av socialförsäkringssystemet finansierat av en utfasning av den
allmänna löneavgiften,
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76:2

76:3

76:4
76:5
76:6
76:7
76:8
76:9
76:10
76:11
76:12
76:13

76:14
76:15
76:16

att Socialdemokraterna verkar för att alla gymnasieelever ska ha rätt
till information om arbetsmarknaden från parterna, att alla
arbetstagare ska ha rätt till facklig introduktion under arbetstid på
nya arbetsplatser och full avdragsrätt på facklig medlemsavgift,
att Socialdemokraterna verkar för en utredning om
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans organisering för att
sjuka och arbetslösa inte ska drabbas av glapp mellan
myndigheternas ansvarsområden,
att Socialdemokraterna verkar för en höjning av ersättningsnivåer
och tak i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen till 90% av
förvärvsinkomsten för 80% av löntagarna,
att Socialdemokraterna verkar för att utreda det kommunala skatteoch utjämningssystemet och statsbidragen, för ett mer jämlikt
skatteuttag och en jämlik fördelning efter behov över hela landet,
att Socialdemokraterna verkar för införandet av progressiv
kapitalvinstbeskattning,
att Socialdemokraterna verkar för att EU:s frihandelsavtal förhindrar
skatteflykt,
att Socialdemokraterna verkar för att EU inför kännbara sanktioner
mot länder som möjliggör skatteflykt,
att Socialdemokraterna verkar för införandet en arvs- och gåvoskatt
riktad mot de individerna med störst kapitaltillgångar,
att Socialdemokraterna verkar för att genom förändrade
upptagningsområden och urvalskriterier skapa en blandad
elevsammansättning på skolor,
att Socialdemokraterna verkar för att kraftigt höja studiebidragen till
nivåer som går att leva på för dem som studerar på yrkes- och
högskoleutbildningar inom bristyrken,
att Socialdemokraterna verkar för att alla kommuner har en
bostadsplanering bestående av blandade upplåtelseformer och
bebyggelse som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik,
att Socialdemokraterna verkar för att staten kompenserar kommuner
för kostnader kopplat till flyktingmottagande under de fem första
åren efter att uppehållstillstånd beviljats,
att Socialdemokraterna verkar för avgiftsfri och obligatorisk förskola
från två års ålder,
att Piteå arbetarekommun antar motionen som sin egen, samt
att motionen skickas till partidistriktets årskongress.
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Alma Andersson, ordförande Piteås SSU-kommun
Piteå kommuns representantskap beslutar:
Att
bifalla att-satserna 1-9, samt 12, 13, 15, 16 och 17, samt
Att
avslå att-satserna 10, 11 samt 14.

77. Jämlikhetslöftet – Enskild 2021
Socialdemokratins vision om ett jämlikt samhälle är kärnan i vår ideologi. Det jämlika
samhället där alla kan uppnå sina drömmar är så tätt förknippat med de nordiska
socialdemokraternas framgångsrika samhällsbygge att det kommit att kallas den
nordiska modellen. Genom en solidarisk och jämlik finansiering av en generell
välfärd och starka fackförbund blev Sverige världens mest jämlika och
konkurrenskraftiga land.
Under 1980-talet vände utvecklingen, sedan dess har klyftorna vuxit i Sverige och
omvärlden. I Sverige har klyftorna ökat snabbare än något annat OECD-land de
senaste fyrtio åren. Våra samhällen slits isär i en rasande takt. Det är konsekvensen av
aktiva politiska beslut. Under denna period har arbetsrätten luckrats upp,
fackförbunden försvagats, socialförsäkringssystemet och arbetslöshetsförsäkringen
urholkats. Resultatet blir en negativ lönepress på arbetsmarknaden.
Samtidigt har finanssektorn avreglerats, med storföretagen och den rika eliten som
vinnare på alla andras bekostnad. På så vis har arbetskraften och skattesystemen
konkurrensutsatts globalt när kapital kunnat flöda fritt dit lönerna och skatterna är
lägst. I Sverige ökade inkomsterna för den tiondel med störst inkomster med mer än
dubbelt så mycket som för alla andra. Den främsta förklaringen är de ökade
kapitalinkomsterna hos den mest förmögna procenten svenskar som äger företag och
fastigheter. Växande klyftor har byggts in i det rådande ekonomiska systemet.
Den generella välfärdens klassutjämnande uppgift har försvagats av privatiseringar
och marknadisering. På en privat välfärdsmarknad skapas incitament för fusk och
resursallokering dit behoven är som minst men där köpkraften är som störst. Att
allmännyttan måste drivas på marknadsmässiga grunder har gett upphov till en
bostadsmarknad som förstärker segregationen även inom skolan och sjukvården.
Politikens möjligheter att organisera välfärden och öka jämlikheten har steg för steg
avskaffats.
Sverige upplever idag flera systembrister som byggts upp under en lång tid av
växande klyftor. Bostadsbrist, eftersatt infrastruktur, personal- och kompetensbrist
trots hög arbetslöshet hotar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och välfärd. Den
ojämlika ansvarsfördelningen i flyktingmottagandet belastar kommunernas redan
ansträngda ekonomi. Tiden det tar för nyanlända att få ett första jobb är mycket
längre än perioden kommunerna får statlig ersättning för etableringen. Behoven
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finns, men köpkraften har koncentrerats hos en liten grupp väldigt förmögna
individer som endast investerar i det som kan ge kortsiktig avkastning.
Ska trenden brytas krävs en offensiv politik för ökad jämlikhet. Det förutsätter
investeringar i det gemensamma, återställd maktbalans på arbetsmarknaden,
ekonomisk trygghet för sjuka och arbetssökande. Bostadssegregationen ska byggas
bort och skolsegregationen motverkas. Ekonomiska möjligheter till eftergymnasiala
studier behöver stärkas. Den lilla kapitalägarelit vars rikedomar ökat lavinartat måste
bidra mer till den generella välfärden.
En hög facklig organiseringsgrad är den främsta garanten för god löneutveckling och
goda arbetsvillkor. Därför måste trenden med sjunkande anslutningsgrad vändas. De
som är nya på arbetsmarknaden måste få kunskap om arbetsmarknadens parter och
funktionssätt. Ingen ska behöva välja bort fackligt medlemskap av kostnadsskäl.
Sveriges konkurrenskraft och medborgarnas köpkraft förutsätter ekonomisk trygghet
i omställning. För individens ekonomiska trygghet och för att motverka att
lönenivåer sänks när arbetare blir mer desperata efter en inkomst måste
ersättningsnivåerna och taken i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen höjas.
Alldeles för många hamnar i glappet mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Den som är arbetslös, eller för sjuk för att jobba, behöver en
inkomst för att kunna fokusera på rehabilitering eller deltagande i
arbetsmarknadsprogram. De hårda gränserna mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan måste reformeras bort.
Om dagens utveckling fortsätter kommer de flesta som jobbar endast få omkring
hälften av sin lön i pension. Ingen ska bli fattig av sjukdom, arbetslöshet eller
ålderdom. Därför måste inbetalningarna till pensionssystemet kraftigt öka. Den
allmänna löneavgiften bör fasas ut för att finansiera förstärkningar av
socialförsäkringssystemet och höjda pensioner.
Skattesystemet måste bidra till ökad jämlikhet. Höginkomsttagare i välmående rika
kommuner har idag låga kommunala skatter. Förmögna kapitalägare betalar platt
skatt på kapitalvinster och ingen arvs- eller gåvoskatt. Skatterna på värdepapper som
aktier och fastighetstillgångar måste öka om välfärden ska finansieras, ges högre
ambitioner och kommunala skatteintäkterna fördelas mer jämlikt. För att förhindra
skatteflykt måste EU förstärka arbetet mot skatteflykt genom kraftiga sanktioner mot
stater som gör det möjligt för den rika eliten att slippa göra rätt för sig.
För att alla unga ska kunna få samma möjligheter i livet oavsett bakgrund måste
skolan bli mer jämlik, bostadssegregationen byggas bort och fler måste ha råd med
eftergymnasiala studier. För att flyktingmottagandet som är en nationell angelägenhet
inte ska bli en kommunal olägenhet behöver statens ekonomiska åtagande förlängas.
Idag är förutsättningarna för barns språkutveckling alltför olika beroende på om
barnens föräldrar är nyanlända eller inte. Det är ett problem att barn med ett stort
behov av förskolan påbörjar förskoleutbildning senare än andra barn eller i värsta fall
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inte alls. Förskolan behöver bli obligatorisk från två års ålder och tillgänglig oavsett
föräldrarnas ekonomi. Det skulle även gynna de utrikesfödda kvinnor som stannar
hemma med sina barn eftersom de då kan delta i verksamheter som stärker språk och
och integration.
Ett nytt integrerande skolval som förändrar skolors upptagningsområden och
antagningskriterier skulle främja elevsammansättningar som gynnar integration.
Långsiktigt måste våra städer bli mindre segregerade genom nybyggnation som bidrar
till blandade upplåtelseformer och stadsbyggnadsprinciper som ökar
sammanhållningen.
Möjligheten till högskolestudier ska inte begränsas av ens ekonomiska situation. Det
är särskilt viktigt när det råder kompetensbrist i välfärden. Kraftigt höjda studiebidrag
skulle minska social snedrekrytering och få fler att välja välfärdsyrken.
Oavsett din bakgrund, oavsett de sociala och ekonomiska förutsättningarna du får
vid födseln, så ska du kunna leva ett gott liv och uppnå dina drömmar. Det har
socialdemokratin lyckats åstadkomma förut - det kan vi göra igen. Det är hög tid att
socialdemokratin kraftsamlar bakom ett jämlikhetslöfte.
Med stöd av ovanstående yrkar jag:
77:1
att Socialdemokraterna verkar för höjda pensioner och förbättringar av
socialförsäkringssystemet finansierat av en utfasning av den allmänna
löneavgiften,
77:2
att Socialdemokraterna verkar för att alla gymnasieelever ska ha rätt till
information om arbetsmarknaden från parterna, att alla arbetstagare
ska ha rätt till facklig introduktion under arbetstid på nya arbetsplatser
och full avdragsrätt på facklig medlemsavgift,
77:3
att Socialdemokraterna verkar för en utredning om
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans organisering för att sjuka
och arbetslösa inte ska drabbas av glapp mellan myndigheternas
ansvarsområden,
77:4
att Socialdemokraterna verkar för en höjning av ersättningsnivåer och
tak i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen till 90 % av
förvärvsinkomsten för 80 % av löntagarna,
77:5
att Socialdemokraterna verkar för att utreda det kommunala skatteoch utjämningssystemet och statsbidragen, för ett mer jämlikt
skatteuttag och en jämlik fördelning efter behov över hela landet,
77:6
att Socialdemokraterna verkar för införandet av progressiv
kapitalvinstbeskattning,
77:7
att Socialdemokraterna verkar för att EU:s frihandelsavtal förhindrar
skatteflykt,
77:8
att Socialdemokraterna verkar för att EU inför kännbara sanktioner
mot länder som möjliggör skatteflykt,
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77:9
77:10
77:11
77:12
77:13
77:14
77:15
77:16

att Socialdemokraterna verkar för införandet en arvs- och gåvoskatt
riktad mot de individerna med störst kapitaltillgångar,
att Socialdemokraterna verkar för att genom förändrade
upptagningsområden och urvalskriterier skapa en blandad
elevsammansättning på skolor,
att Socialdemokraterna verkar för att kraftigt höja studiebidragen till
nivåer som går att leva på för dem som studerar på yrkes- och
högskoleutbildningar inom bristyrken,
att Socialdemokraterna verkar för att alla kommuner har en
bostadsplanering bestående av blandade upplåtelseformer och
bebyggelse som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik,
Socialdemokraterna verkar för att staten kompenserar kommuner för
kostnader kopplat till flyktingmottagande under de fem första åren
efter att uppehållstillstånd beviljats,
att Socialdemokraterna verkar för avgiftsfri och obligatorisk förskola
från två års ålder,
att motionen antas som sin egen, samt
att motionen skickas till partidistriktets årskongress.

Emil Norén
Bodens arbetarekommuns representantskap beslutar
Att
skicka motionen till distriktskongressen som enskild.
Distriktsstyrelsens utlåtande motion 74-77
Motioner med många att-satser som också berör vitt skilda områden, även om man
försökt ha jämlikhet som röd tråd genom att-satserna, är en utmaning för
distriktsstyrelsen att hantera.
Distriktsstyrelsen ställer sig överlag såklart positiv till förslag som bidrar till att skapa
ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och
framtidstro. I vårt Sverige och vårt Norrbotten hålls ingen tillbaka, och ingen lämnas
heller efter. Alla ska bidra efter sin förmåga, och alla får ta del av en generell och
skattefinansierad välfärd efter behov. Distriktsstyrelsens starka övertygelse är att vi
blir alla starkare när vi håller ihop, och löser problem och utmaningar tillsammans.
74-77:1 att Socialdemokraterna verkar för höjda pensioner och förbättringar av
socialförsäkringssystemet finansierat av en utfasning av den allmänna löneavgiften,
I ett starkt samhälle är det självklart att de som varit med och byggt upp vårt land har
rätt till trygghet under ålderdomen. I dag kan många kan se fram emot en aktiv
pensionärstid med god ekonomi, andra lever under mycket knappa förhållanden. Vi
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har som parti en mycket tydlig agenda, pensionerna ska höjas. Under de senaste åren
har vi därför bland annat förbättrat garantipensionerna, höjt bostadstillägget och tagit
bort stora delar av den orättvisa pensionärsskatten. I höst kommer också vårt stora
vallöfte om pensionstillägget att förverkligas. På samma sätt jobbar vi målmedvetet
med att förbättra våra socialförsäkringar. Stupstocken är borttagen, ersättningsnivåer
höjs och ett viktigt arbete med att reformera tidsgränserna pågår. Så i grunden håller
vi med motionärerna, pensionerna ska höjas och socialförsäkringarna förbättras. Vi
ser dock inte skäl att knyta detta till specifikt löneavgiften.
74-77:2 att Socialdemokraterna verkar för att alla gymnasieelever ska ha rätt till information om
arbetsmarknaden från parterna, att alla arbetstagare ska ha rätt till facklig introduktion under
arbetstid på nya arbetsplatser och full avdragsrätt på facklig medlemsavgift,
För att kunna kräva sin rätt behöver man kunskap om sina rättigheter och
distriktsstyrelsen ser positivt på motionärernas förslag om rätten till information om
arbetsmarknaden och rätten till facklig introduktion. När det gäller avdragsrätt på
fackavgift är det en reform vi införde sommaren 2018 och som avskaffades 10
månader senare som en följd av budgetreservationen som röstades igenom av
moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraternas. Distriktsstyrelsen tycker
avdragsrätten åter borde införas men tror inte full avdragsrätt som motionärerna
föreslår är rätt modell.
74-77:3 att Socialdemokraterna verkar för en utredning om arbetsförmedlingens och
Försäkringskassans organisering för att sjuka och arbetslösa inte ska drabbas av glapp mellan
myndigheternas ansvarsområden,
När det gäller en utredning om arbetsförmedlingens och försäkringskassans
organisering för att motverka att sjuka och arbetslösa inte ska drabbas av glapp
mellan myndigheternas ansvarsområden är den redan tillsatt iform av en nationell
samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Med individens och
samhällets bästa i fokus har man haft i uppdrag att främja samverkan mellan
aktörerna i sjukskrivningsprocessen.
Utöver det arbete man gjorde under själva utredningen lämnade man i sitt
slutbetänkande förra året tio rekommendationer som ska stärka stödet till individen
och förbättra förutsättningarna för samverkan mellan sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessens aktörer. Dessa har nu varit ute på remiss och ligger som
grund för kommande lagstiftning- och budgetprocess.
74-77:4 att Socialdemokraterna verkar för en höjning av ersättningsnivåer och tak i
arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen till 90% avförvärvsinkomsten för 80% av
löntagarna,
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Starka trygghetssystem i form av sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring skapar
trygghet i förändring, oavsett om det är sjukdom eller arbetslöshet som drabbar en.
Det skapar en trygghet att veta att man inte behöva lämna hus och hem bara för att
du blir sjuk och en arbetsmarknad i förändring behöver heller inte kännas
skrämmande för det finns ett skydd om du förlorar jobbet.
Vi har sedan tidigare kongressbeslut på att 80% av befolkningen ska kunna räkna
med 80% i ersättning i våra trygghetssystem. Det är en viktig målsättning vi jobbar
för att nå, genom höjda tak och högre ersättningar.
I Arbetslöshetsförsäkringen har vi för stunden tillfälliga regler vilket gör en stor
skillnad. Innan de tillfälliga reglerna var det ungefär 30 procent av de som fick akassa som fick 80 procent av lönen. Med förändringen vi gjort visar beräkningar att
den siffran istället ökat till hela 70% av de som får ersättning får 80 procent av lönen.
Till exempel får en Byggnadsarbetare med en lön på 32 800 kr i vanlig fall 61% och
en Undersköterska med lönen 29 200 motsvarande 69%. Båda får 80% med de
tillfälliga reglerna som också ger en Gymnasielärare med en lön på 37 700kr idag 70%
istället för vanliga 53%.
Samtidigt ska vi vara medvetna om att vi är rätt ensamma om att prioritera detta
vilket inte minst senaste året har visat. Trots en global pandemi som slått hårt mot
vanligt folk, lett till långa sjukskrivningar och hög arbetslöshet är det ingen
självklarhet för de flesta andra partier att medverka till dessa förbättringar, än mindre
göra dem permanenta. Utan varje förbättring är en strid vi måste ta.
Det gör vi och ska också fortsätta göra. Men Distriktsstyrelsen tror det är bättre att
kämpa för att på riktigt förverkliga målet 80/80 i trygghetsförsäkringarna permanent
innan vi sätter nya mål.
74-77:5 att Socialdemokraterna verkar för att utreda det kommunala skatte- och
utjämningssystemet och statsbidragen, för ett mer jämlikt skatteuttag och en jämlik fördelning efter
behov över hela landet,
Det kommunala utjämningsystemet är en viktig del i vår finanspolitik. I Sverige har vi
haft ett sådant system sedan 1966 för att solidariskt kompensera kommuner med
högre kostnader jämfört med kommuner med lägre så att vi säkerställer en
likvärdighet i offentlig service över hela landet. Det finns goda skäl att löpande se
över och utvärdera utjämningssystemet, vilket också partikongressen fastställde år
2019. En översyn gjordes nyligen och den 1 januari 2020 trädde en uppdatering i
kraft som bland annat ledde till att glest befolkade kommuner fick en större
kompensation än tidigare. Vi ser därför ingen anledning att göra en ny översyn så
snabbt inpå den förra. När det gäller statsbidragen arbetar regeringen löpande med
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att justera dem så att de faller ut mer rättvist. En del i det arbetet är att regeringen har
minskat antalet riktade statsbidrag till förmån för mer generella välfärdsmiljarder.
74-77:6 att Socialdemokraterna verkar för införandet av progressiv kapitalvinstbeskattning,
Det är, som motionen pekar på, ökade kapitalinkomster hos den mest förmögna
procenten svenskar som är en av orsakerna till att ojämlikheten breder ut sig i
Sverige. I valet 2018 var därför ett av våra vallöften att beskattningen ska höjas för
storbanker och de som tjänar absolut mest på kapital.
Vallöftet har resulterat i att en bankskatt kommer införas år 2022, och en av
punkterna i Januariavtalet är att en omfattande skattereform ska genomföras som
utjämnar dagens växande ekonomiska klyftor. Det finns olika sätt att gå till väga vad
gäller skatt på kapital. Beskattningen på kapital kan höjas genom att bli enhetligare,
3:12 reglerna kan stramas upp, som exempel. Progressivitet är inte
nödvändigtvis det mest effektiva sättet. Progressiv kapitalbeskattning innefattar svåra
gränsdragningsfrågor och måste förmodligen innefatta ett tak. Annars finns risk att
kapitalet och tillgångar flyttar utomlands. Sammanfattningsvis vill vi definitivt se en
högre kapitalbeskattning och minskade kapitalsubventioner men hur det exakt ska gå
till löses bäst i en skattereform som ser till helheten i skattesystemet.
7477:7 att Socialdemokraterna verkar för att EU:s frihandelsavtal förhindrar skatteflykt,
74-77:8 att Socialdemokraterna verkar för att EU inför kännbara sanktioner mot länder som
möjliggör skatteflykt,
Under en rad år har stora avslöjanden vittnat om hur förmögna individer och globala
storföretag ägnat enorma resurser åt att gömma undan skattepengar. Genom att föra
kapital fram och tillbaka över landsgränser, via skatteparadis, har de undvikit skatt.
Detta är fullständigt orimligt och vi Socialdemokrater kräver sedan tidigare
hårdare tag mot miljardärer och multinationella företag som inte gör rätt för sig och
jobbar redan i motionärernas anda.
EU har sedan något år tillbaka en svart lista över skatteparadis, alltså länder som inte
lever upp till vissa standarder när det gäller skatteflykt. Som parti har vi drivit på för
att dessa kriterier ytterligare ska skärpas och jobbar aktivt för utökade utbyten mellan
skattemyndigheter och möjligheter att begära in uppgifter och jämföra dem mellan
länder. Det pågår även ett stort arbete internationellt genom OECD-projektet BEPS,
base erosion and profit shifting, som har stort stöd runt om i världen och
distriktsstyrelsen anser att det vore olyckligt att störa det i detta läge genom att sätta
ytterligare press genom att hålla frihandeln gisslan eller lyfta in nya former av
sanktioner.
74-77:9 att Socialdemokraterna verkar för införandet en arvs- och gåvoskatt riktad mot de
individerna med störst kapitaltillgångar,
Vi delar motionens uppfattning att vi bör införa en arvs- och gåvoskatt, men vi delar
inte uppfattningen att den bör vara riktad mot en viss grupp. För att bidra till ett
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legitimt och rättvist skattesystem, är det viktigt att skattereglerna är generella. Tydliga
regler utan komplicerade gränsdragningar bidrar till förståelse och legitimitet för
skattesystemet och minskar även utrymmet och riskerna för fel och fusk. Sedan den
senaste stora skattereformen på nittiotalet har det gjorts många avsteg från dessa
principer. Under den moderatledda regeringen skapades flertalet undantag, avdrag
och ineffektiva subventioner. Vi driver därför frågan om att en omfattande
skattereform ska genomföras. Det är också en av punkterna i Januariavtalet
74-77:10 att Socialdemokraterna verkar för att genom förändrade upptagningsområden och
urvalskriterier skapa en blandad elevsammansättning på skolor,
Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens strävan att skapa en bättre blandning i
elevgruppernas sammansättning. Forskning visar att om barn från olika bakgrunder
möts i skolan är det bra för både skolresultaten och för samhällets sammanhållning.
Alla föräldrar och elever ska känna sig trygga med att man som elev får en lärorik och
trygg skolgång där de möter riktigt bra lärare. Därför behöver alla skolor vara bra
skolor och jämlikheten öka. Lika möjligheter förutsätter olika resurser. Skolor med
störst utmaningar behöver få ökade resurser och större möjligheter att rekrytera de
bästa lärarna. Vi vill också att alla skolhuvudmän ska eftersträva en blandad
elevsammansättning på sina skolor och att skolvalet görs genom en gemensam
ansökan till alla skolor, oavsett driftsform.
Distriktsstyrelsen tycker dock det är viktigt att frågan om upptagningsområden är
lokala beslut utifrån lokala förutsättningar. Därför vill vi för att åstadkomma blandad
elevsammansättning istället utöver uppdraget till huvudmän och rektorer, begränsa
etableringsrätten genom att hänsyn ska tas till segregerande effekter vid prövning av
tillstånd samt ändra urvalsgrunderna så att alla som önskar en skolenhet har samma
möjlighet att få plats
74-77:11 att Socialdemokraterna verkar för att kraftigt höja studiebidragen till nivåer som går att
leva på för dem som studerar på yrkes- och högskoleutbildningar inom bristyrken,
Att höja bidragsdelen för de som studerar på de utbildningar som berättigar stöd från
CSN är en del i att utveckla och förbättra studiemedelssystemet så att alla kan växa
och växla genom hela livet. Och det ska gälla alla. Att skapa särskilda regler för vissa
utbildningar riskerar att underminera systemet och vi ser svårigheter med
bedömningen av vilka utbildningar som ska berättigas ett högre studiebidrag. Vad
som är ett bristyrke varierar över tid.
74-77:12 att Socialdemokraterna verkar för att alla kommuner har en bostadsplanering bestående
av blandade upplåtelseformer och bebyggelse som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik,
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Att som socialdemokrater verka för ett planeringsarbete i kommunerna som sätter
människa, hälsa och miljö i centrum känns självklart. Det är dock viktigt att påpeka
att det kommunala planmonopolet gör att varje kommun kan och ska ta hänsyn till
sina unika förutsättningar när översiktsplaner, planprogram och detaljplaner antas.
74-77:13 att Socialdemokraterna verkar för att staten kompenserar kommuner för kostnader
kopplat till flyktingmottagande under de fem första åren efter att uppehållstillstånd beviljats,
Att kommunerna har ökade kostnader som är kopplade till flyktingmottagande är
klarlagt i flera utredningar och rapporter. Det är också påvisat att det ofta tar mer än
de två år som staten idag ansvarar för att ge en nyanländ möjlighet att försörja sig
själv. Hur lång tid som behövs är förstås väldigt individuellt och starkt beroende av
vilka insatser som stat och kommun erbjuder. När en individ fått uppehållstillstånd
och kommunplacering är personen kommunmedborgare och ska ha de rättigheter
och skyldigheter som varje kommunmedborgare har och då har kommunen också ett
ansvar för insatser och hjälp till försörjning.
Det behövs en diskussion om hur kostnaderna ska fördelas mellan stat och kommun
men att slå fast att det är fem år som ska kompenserar känns inte rätt i detta läge.
74-77:14 att Socialdemokraterna verkar för avgiftsfri och obligatorisk förskola från två års ålder,
Förskolan är en frivillig skolform. Kommunen har dock en skyldighet att erbjuda
barn förskola. Barn som är bosatta i Sverige ska från och med ett års ålder erbjudas
förskola av sin hemkommun enligt 8 kap. 5 § skollagen. Barn vars föräldrar är
arbetslösa eller föräldralediga för ett annat barn ska från ett års ålder erbjudas
förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Alla barn ska
vidare från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas avgiftsfri
förskola under minst 525 timmar om året, oavsett föräldrarnas sysselsättning (8 kap.
4 och 16 §§ skollagen). Det brukar kallas allmän förskola. Det innebär att alla barn
enligt dagens lagstiftning har möjlighet att gå i förskolan avgiftsfritt under ca 15
timmar i veckan i minst tre år före skolstarten i förskoleklass.
Även om alla barn ska erbjudas förskola enligt vad som angetts ovan så deltar inte
alla. Av barnen i åldern 1–5 år med utländsk bakgrund var 80,3 procent inskrivna i
förskolan 2018. Med utländsk bakgrund avses här barn födda utomlands eller barn
födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Av barnen i åldern 1–5 år
med svensk bakgrund var 85,4 procent inskrivna i förskolan 2018. Andelen barn i
åldern 1–5 år i förskolan med utländsk bakgrund är alltså ca 5 procentenheter lägre
än för barn med svensk bakgrund.
Det finns studier som pekar på att en förskola av god kvalitet kan ha positiva effekter
för barn och ett antal studier som pekar på att förskolan kan vara särskilt gynnsam
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för barn till nyanlända och socioekonomiskt utsatta barn. Att dessa barn deltar i lägre
utsträckning i förskolan är således bekymmersamt.
Regeringen tillsatte därför en särskild utredare den 24 oktober 2019 med uppdrag att
lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder
och föreslå hur förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas,
bl.a. när det gäller nyanlända barn. I november 2020 överlämnades betänkandet SOU
2020:67 Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska. I betänkandet
föreslås bl.a. att:
– Kommunerna ska vara skyldiga att bedriva uppsökande verksamhet för att öka
deltagandet i förskolan. Den uppsökande verksamheten ska omfatta barn som inte är
inskrivna i förskolan men som har rätt till allmän förskola.
– Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn som har
behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska. Direktinskrivning
innebär att kommunerna, utan att vårdnadshavarna har ansökt om det, ska erbjuda
barn plats vid en förskola inför höstterminen
det kalenderår då barnet fyller tre år.
– Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med fem års ålder. Förslaget
innebär att skolplikten som huvudregel ska börja fullgöras i förskolan höstterminen
det kalenderår då barnet fyller fem år. Ärendet bereds för närvarande inom
Regeringskansliet
Sammanfattningsvis delar vi motionens uppfattning om att förskolan bör göras mer
tillgänglig och avgiftsfri. Men vi delar inte uppfattningen när det gäller att göra
förskolan obligatorisk från 2 års ålder.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta
Att
bifalla 74:12-77:12
Att
avslå 74:1-77:1, 74:2-77:2, 74:4-77:4, 74:5-77:5, 74:9-77:9, 74:11-77:11,
74:13-77:13, 74:14-77:14
Att
anse 74:3-77:3, 74:6-77:6, 74:7-77:7, 74:8-77:8, 74:10-77:10 besvarade
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E. Miljö, klimat och djurhållning
Föredragandegrupp: Claes Nordmark (sammankallande), Ulrica Hammarström,
Mats Abrahamsson, Nina Waara och Marléne Haara

78. Definition av begreppet Klimatnödläge – Luleå
AK 2020
I många kommuner och kommunfullmäktige behandlas just nu förslag om att utlysa
klimatnödläge, (inspirerat av t ex Fridays for future och organisationen Greenpeace).
Problemet är att vi inte vet innebörden av detta.

Att utlysa klimatnödläge kan liknas vi ett slags stabsläge, ett beredskapsläge där
ledning eller nyckelfunktioner samlas och utvärderar information, beredda att snabbt
sätta igång verksamhet. Idag blir ett beslut om att utlysa klimatnödläge en symbolisk
handling utan innehåll och agerande. Därför behövs en definition av begreppet för
att kommuner, men också hela landet, över huvud taget ska kunna fatta beslut om att
utlysa klimatnödläge.
Det brittiska parlamentet har i år godkänt ett förslag om att utlysa ett miljö- och
klimatnödläge, och man bedömer att det kommer skapa en våg av handlingar från
parlament och regeringen runt om i världen. Deklarationen av ett klimatnödläge var
ett krav från klimataktivister, och visar att Storbritannien är beredd att arbeta så nära
som möjligt med länder som är seriösa med att förhindra en klimatkatastrof.
Därför föreslår vi distriktskongressen:
78:1
att uppdra till Socialdemokratiska arbetarepartiet att verka för att
regeringen definierar begreppet Klimatnödläge,
78:2

att uppdra till Socialdemokratiska arbetarepartiet att verka för att
regeringen utarbetar en agenda med övergripande punkter för vad
klimatnödläge skulle kunna innebära om man som Sveriges land,
kommuner, städer eller orter utlyser det, samt

78:3

att socialdemokraterna i Norrbotten tar motionen som sin egen och
skickar den vidare till Socialdemokratiska arbetarepartiets kongress
2021.

Luleå 2019-11-04 Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrbotten
Hanna Johnselius, Leif Mettävainio, Maria Johansson Berg, Ingemar Rehnman
Johansson
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Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 78
I takt med att klimatförändringarna blir allt mer påtagliga och drabbar olika delar av
världen allt mer har begreppet ”klimatnödläge” myntats. Det finns i nuläget ingen
samlad tydlig definition av exakt vad begreppet innebär.
Motionärerna föreslår att Socialdemokraterna ska verkar för att regeringen ska ta
fram en definition på ”klimatnödläge” och distriktsstyrelsen delar motionärernas
uppfattning. Ord som detta som börjar användas allt flitigare blir starkare och enklare
att förstå innebörden av om det finns en tydlig definition av vad begreppet faktiskt
innebär.
Tidigare har distriktskongressen endast skickat motioner till partikongressen via det
så kallade skogslänssamarbetet och därför föreslår distriktsstyrelsen att att-sats 48:3
avslås samt att motionärerna i stället gärna får skriva en ny likalydande motion via sin
AK inför den kommande partikongressen 2021.
Distriktsstyrelse föreslår kongressen att:
Att
bifalla 78:1 och 78:2
Att
avslå 78:3.

79. Katastrofer och återuppbyggnadsstöd Enskild
I det klimat som är idag drabbas många länder av naturkatastrofer, t ex
översvämningar, stormar, orkaner mm.
Ofta leder detta till såväl förstörd bebyggelse som förstörelse av jordbruksmarker. I
många länder är det kvinnor som brukar jorden och dessa får inga lagfarter eller
återuppbyggnadsstöd på marken.
Jag yrkar:
79:1
79:2
79:3
79:4
79:5

att frågan enligt ovanstående inledningstext tas upp i internationella
sammanhang i olika instanser samt drivs av våra socialdemokrater
internationellt,
att frågan även tas upp i riksdagen för åtgärder,
att vi bör öronmärka våra stöd till andra länder att gälla för
återbyggnad av jordbruksmark när det varit katastrofer i dessa,
att vid debatter internationellt ta upp att kvinnor bör få rätten till
lagfarter när kvinnor brukar jordbruksmarker,
att Luleå AK bifaller motionen och skickar den vidare till
distriktskongressen, samt
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79:6

att Distriktskongressen bifaller motionen och skickar den vidare till
vår riksdagsgrupp att ta upp i riksdag och regering.

Luleå 2019-11-04 Eva Hedesand Lundqvist
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar att anse motionen
besvarad och att skicka den till Distriktskongressen som enskild.

Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 79
Klimatförändringarna drabbar mycket riktigt en allt större del av världen och vi ser
allt fler naturkatastrofer som översvämningar, stormar, orkaner och torka.
Vädersystemen beter sig helt enkelt allt mer oförutsägbart och varierande.
Konsekvenserna blir bland annat förstörd bebyggelse och jordbruksmarker som ej
kan brukas. I många länder är det kvinnorna som brukar jorden och de får inga
lagfarter eller återuppbyggnadsstöd på marken.
Socialdemokraterna arbetar både i riksdag och i EU för att de katastrofdrabbade
länderna ska få den hjälp de ska få och speciellt att kvinnor och barn ska prioriteras.
Det här har vårt parti under många år stått upp för.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har regeringens uppdrag att
hålla beredskap för internationella katastrof- och biståndsinsatser. MSB är dygnet
runt och året runt berett att skicka personal och utrustning till konflikt- eller
katastrofdrabbade områden oavsett var i världen de ligger. Uppdragens art och
innehåll varierar. Det går aldrig i förväg att veta vilken typ av katastrof som blir den
nästa och därför har MSB en bred kompetens.
MSB:s insatser kan delas in i följande fem grupper:
• Support, som betyder stöd till andra organisationer i ett drabbat område. MSB kan
till exempel sätta upp ett läger för FN-personal eller skicka experter för att avhjälpa
ett specifikt problem, till exempel inom logistik, IT eller sambandsteknik.
• Återuppbyggnad, det vill säga att hjälpa drabbade länder att återskapa förstörda
broar och byggnader eller bygga upp en organisation för räddningstjänst.
• Mine Action, ett samlingsbegrepp för arbetet med att hantera minor och oexploderad ammunition. Det omfattar bland annat utbildning, övning, kartläggning
och minröjning.
• Räddningsstyrkor som kan skickas till en katastrofplats med mycket kort varsel.
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MSB har också i uppdrag att bistå svenskar i nöd utomlands. Stödstyrkan finns för
att Sverige snabbt ska kunna bistå personer med hemvist i Sverige som drabbas av en
allvarlig händelse utomlands och den ska kunna lämna Sverige inom tolv timmar
efter beslut.
För att MSB ska genomföra en insats måste det finnas en officiell förfrågan, till
exempel från Sida, FN, EU eller från ett drabbat land. Ofta står den svenska
biståndsmyndigheten Sida för finansieringen. Det är regeringen som beslutar om
MSB ska genomföra en insats eller inte. I undantagsfall, om det är mycket bråttom,
kan MSB:s generaldirektör fatta beslut.
MSB:s insatspersonal finns registrerad i ett register som kallas personalpoolen. Det är
genom att söka i registret som MSB snabbt kan få fram uppgifter om vilka personer
som är lämpliga att skicka ut.
Internationella insatser genomförs ofta i komplexa miljöer som ställer stora krav på
samarbetsförmåga, kunskaper och ödmjukhet. God fysik och stabilt psyke är också
kvaliteter som kan vara avgörande.
Sverige är genom MSB, ett av de länder som fått uppdraget att ansvara för EUs
beredskapslager för sjukvårdsmateriel och medicinsk skyddsutrustning.
Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av Eus civilskyddsmekanism och dess
operativa kapacitet, rescEU.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att
anse motionen besvarad.

80. En svensk green new deal – Enskild 2021

Värmeböljor, ökenspridning, stigande havsnivåer, stormar och andra förödande
väderfenomen orsakade av globala temperaturökningar är det allvarligaste
existentiella hotet som både mänskligheten och livet på jorden som vi känner det
någonsin ställts inför. En enig forskarkår skriker sig hes för att uppmärksamma
världens beslutsfattare om en förestående samhällskollaps orsakad av
klimatförändringar. Klimatkrisen är därför vår tids ödesfråga. De åtgärder som har
vidtagits har till sin omfattning varit otillräckliga. Den avgörande faktorn för att
världen ska klara av att lösa klimatkrisen är att omställningshastigheten ökar markant.
Det krävs gemensam politisk handling för att ställa om. Vår vision om det hållbara
samhället är att var och en bidrar efter förmåga och att det ekonomiska systemet drar
år samma håll som de ekologiska och sociala behoven, istället för att som idag
undergräva dem.
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Risken för att fler människor än någonsin tvingas på flykt är uppenbar, och de fulla
konsekvenserna av en temperaturhöjning på över 1,5 grad är närmast oöverblickbara.
Effekterna och konsekvenserna kommer slå hårdast mot de grupper som idag har
minst resurser. Det är arbetarklassen och särskilt kvinnor och barn som kommer
drabbas hårdast av ett förändrat klimat. Därför är den globala uppvärmningen också
det enskilt största hotet mot jämlikheten, både i Sverige och i världen. Den mest
rättvisa och jämlika klimatpolitiken kommer därför alltid vara den som är mest
ambitiös.
70 procent av de globala utsläppen kopplas till 100 företag. Den rika eliten orsakar
mångdubbelt större utsläpp än den globala arbetarklassen. Om klimatomställningen
ska lyckas måste klimatpolitiken utgå från ett klass- och landsbygdsperspektiv. Stödet
för en offensiv klimatpolitik, och därmed möjligheterna för att den ska bli verklighet,
riskerar att urholkas om politiken inte uppfattas som rättvis. Därför ska åtgärderna
för att ställa om bekostas av de stora företagen och den rika eliten, det vill säga de
som idag tjänar mest på utsläppen av växthusgaser. Det är de gemensamma
lösningarna som kommer ta oss ur klimatkrisen. Det är inte den enskilda som ska ha
klimatångest för att företag gör stora utsläpp i vår miljö. De företag som står för de
stora utsläppen, och som tjänar på att göra dem, är de som ska betala för lösningarna.
Statens och kommunernas generella investeringsbehov är betydande och det krävs en
omfattande omställning för att samhället ska bli hållbart. Utöver de akuta behoven i
välfärden har vi eftersatt investeringar i vägar, järnvägar och bostadsområden.
Kollektivtrafiken måste byggas ut samtidigt som biljettavgifterna fasas ut för att bli
tillgänglig för alla. Elnätet står inför en kommande kapacitetsbrist som inte kommer
lösas av marknaden ensamt. Det här är utmaningar som står i vägen för svensk
konkurrenskraft, för den gröna omställningen och för att människor ska kunna leva
fria liv. För att kunna minska utsläppen från transportsektorn måste stora delar av
person- och godstransporterna flyttas från väg och flyg till räls. Ska inrikesflyget i
södra Sverige ersättas av tågresande måste restiderna minska kraftigt, därför behövs
stambana för höghastighetståg.
Eftersom 70 procent av Sveriges klimatpåverkan har fossilt ursprung måste
omfattande åtgärder vidtas för att de fossila bränslena ska fasas ut. Tillgången till
trygg och stabil energiförsörjning är viktig för både industrin och välfärden. För att
dessa välståndsskapande verksamheter ska kunna fortsätta utvecklas måste andelen
förnybar energi öka och de fossila energikällorna fasas ut. Det kräver ett politiskt
ledarskap som vågar reglera marknaden och sätta människan och planeten framför
kortsiktiga och fossila vinstintressen.
Det vi konsumerar i Sverige orsakar stora utsläpp globalt. Vårt sätt att producera,
konsumera, använda och slänga saker kan inte fortsätta om vi vill ha ett hållbart
samhälle. Sverige ska bli världens första cirkulära ekonomi, det vill säga en ekonomi
där förbrukade produkter återanvänds och återvinns i så hög grad som möjligt. För
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att det ska kunna genomföras behöver ett antal åtgärder vidtas. En
koldioxidmärkning av produkter och tjänster som säljs i Sverige skulle möjliggöra
mer klimatmedvetna val. En åtgärd som skulle ta Sverige mot en cirkulär ekonomi är
införandet av fler pantsystem samt gemensamma pantsystem i EU. Målet måste vara
en helt cirkulär ekonomi.
Förmågan att genom kollektiv handling och gemensamma system möjliggöra
individuell frigörelse har länge varit socialdemokratins styrka. Denna förmåga behövs
mer än någonsin för att rusta människor för förändring samt ingjuta mod, hopp och
tillförsikt om att ingen ska lämnas efter. Detta är av avgörande betydelse för att
omställningen ska vara möjlig att genomföras.
Vi kan inte sätta vårt hopp till att kapitalister ska prioritera samhällsnytta före
vinstmaximering. Staten behöver påskynda omställningstakten genom stora
investeringar i innovation och grön teknik. Klimatkrisen ska mötas med
gemensamma lösningar. Investeringar i den gröna omställningen kommer även stärka
vår konkurrenskraft och skapa tusentals nya gröna jobb. På så sätt kan vi lyckas höja
människors levnadsstandard samtidigt som vi möter klimatkrisen med full kraft.
Socialdemokratin måste axla rollen som grön samhällsbyggare. Den roll som förenar
en miljömässig omställning med social och ekonomisk rättvisa, samtidigt som vi
skapar förutsättningar för nya innovationer, stärkt välfärd och ökad livskvalitet.
Med stöd av ovanstående yrkar vi:
80:1
80:2
80:3
80:4
80:5
80:6
80:7

att Socialdemokraterna verkar för att staten ger regionerna ekonomiska
förutsättningar att successivt fasa ut biljettavgifterna och att kraftigt bygga ut
kollektivtrafiken,
att Socialdemokraterna verkar för kraftigt ökade investeringar i forskning och
innovation som bidrar till industrins klimatomställning,
att Socialdemokraterna verkar för byggandet av en ny stambana för
höghastighetståg med kapacitet för 320 km/h,
att Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi byggs ut
så att energianvändningen i Sverige blir 100% förnybar senast år 2040,
att Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi byggs ut
så att energianvändningen i Sverige är 100% fossilfri senast år 2030,
att Socialdemokraterna verkar för att fler varor omfattas av pantsystem samt
verka för gemensamma pantsystem i EU,
att Socialdemokraterna verkar för en cirkulär ekonomi genom att alla varor och
produkter som säljs i Sverige ska kunna återvinnas alternativt komma från
förnybara råvaror år 2030, med samma målsättning i EU år 2035,
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80:8
80:9
80:10
80:11
80:12
80:13
80:14

att Socialdemokraterna verkar för statliga investeringar i energieffektiva
hyresrätter och inrättandet av ett statligt allmännyttigt bostadsbolag,
att Socialdemokraterna verkar för införandet av en koldioxidmärkning av
produkter och tjänster som säljs i Sverige,
att Socialdemokraterna verkar för införandet av en progressiv flygskatt som gör
det dyrare för de som flyger ofta,
att SSU Luleå ska anta motionen som sin egen och skicka den till Luleå
Arbetarekommuns representantskap,
att Luleå Arbetarekommun ska anta motionen som sin egen,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till Socialdemokraternas
ordinarie partikongress 2021, samt
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till Norrbottens
att Socialdemokratiska Partidistrikts kongress.

Luleå 2020-11-13
Elias Sundberg
Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
bifalla att-satserna 2, 6, 8, 12 och 14,
Att
avslå att-satserna 1, 3, 4, 5, 7, 9 och 10, samt
Att
motionen skickas vidare till Distriktskongressen 2021.

81. En svensk new green deal - Jokkmokk
Värmeböljor, ökenspridning, stigande havsnivår, stormar och andra förödande
väderfenomen orsakade av globala temperaturökningar är det allvarligaste
existentiella hotet som både mänskligheten och livet på jorden som vi känner det
någonsin ställts inför.
En enig forskarkår skriker sig hes för att uppmärksamma världens beslutsfattare om
en förestående samhällskollaps orsakad av klimatförändringar. Klimatkrisen är därför
vår tids ödesfråga. De åtgärder som har vidtagits har till sin omfattning varit
otillräckliga. Den avgörande faktorn för att världen ska klara av att lösa klimatkrisen
är att omställningshastigheten ökar markant. Det krävs gemensam politisk handling
för att ställa om. Vår vision om det hållbara samhället är att var och en bidrar efter
förmåga och att det ekonomiska systemet drar år samma håll som de ekologiska och
sociala behoven, istället för att som idag undergräva dem.
Risken för att fler människor än någonsin tvingas på flykt är uppenbar, och de fulla
konsekvenserna av en temperaturhöjning på över 1,5 grad är närmast oöverblickbara.
Effekterna och konsekvenserna kommer slå hårdast mot de grupper som idag har
minst resurser. Det är arbetarklassen och särskilt kvinnor och barn som kommer
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drabbas hårdast av ett förändrat klimat. Därför är den globala uppvärmningen också
det enskilt största hotet mot jämlikheten, både i Sverige och i världen. Den mest
rättvisa och jämlika klimatpolitiken kommer därför alltid vara den som är mest
ambitiös.
70 procent av de globala utsläppen kopplas till 100 företag. Den rika eliten orsakar
mångdubbelt större utsläpp än den globala arbetarklassen. Om klimatomställningen
ska lyckas måste klimatpolitiken utgå från ett klass- och landsbygdsperspektiv. Stödet
för en offensiv klimatpolitik, och därmed möjligheterna för att den ska bli verklighet,
riskerar att urholkas om politiken inte uppfattas som rättvis. Därför ska åtgärderna
för att ställa om bekostas av de stora företagen och den rika eliten, det vill säga de
som idag tjänar mest på utsläppen av växthusgaser. Det är de gemensamma
lösningarna som kommer ta oss ur klimatkrisen. Det är inte den enskilda som ska ha
klimatångest för att företag gör stora utsläpp i vår miljö. De företag som står för de
stora utsläppen, och som tjänar på att göra dem, är de som ska betala för lösningarna.
Statens och kommunernas generella investeringsbehov är betydande och det krävs en
omfattande omställning för att samhället ska bli hållbart. Utöver de akuta behoven i
välfärden har vi eftersatt investeringar i vägar, järnvägar och bostadsområden.
Kollektivtrafiken måste byggas ut samtidigt som biljettavgifterna fasas ut för att bli
tillgänglig för alla. Elnätet står inför en kommande kapacitetsbrist som inte kommer
lösas av marknaden ensamt. Det här är utmaningar som står i vägen för svensk
konkurrenskraft, för den gröna omställningen och för att människor ska kunna leva
fria liv. För att kunna minska utsläppen från transportsektorn måste stora delar av
person- och godstransporterna flyttas från väg och flyg till räls. Ska inrikesflyget i
södra Sverige ersättas av tågresande måste restiderna minska kraftigt, därför behövs
stambana för höghastigehetståg.
Eftersom 70 procent av Sveriges klimatpåverkan har fossilt ursprung måste
omfattande åtgärder vidtas för att de fossila bränslena ska fasas ut. Tillgången till
trygg och stabil energiförsörjning är viktig för både industrin och välfärden. För att
dessa välståndsskapande verksamheter ska kunna fortsätta utvecklas måste andelen
förnybar energi öka och de fossila energikällorna fasas ut. Det kräver ett politiskt
ledarskap som vågar reglera marknaden och sätta människan och planeten framför
kortsiktiga och fossila vinstintressen.
Det vi konsumerar i Sverige orsakar stora utsläpp globalt. Vårt sått att producera,
konsumera, använda och slänga saker kan inte fortsätta om vi vill ha ett hållbart
samhälle. Sverige ska bli världens första cirkulära ekonomi, det vill säga en ekonomi
där förbrukade produkter återanvänds och återvinns i så hög grad som möjligt. För
att det ska kunna genomföras behöver ett antal åtgärder vidtas. En
koldioxidmärkning av produkter och tjänster som säljs i Sverige skulle möjliggöra
mer klimatmedvetna val. En åtgärd som skulle ta Sverige mot en cirkulär ekonomi är
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införandet av fler pantsystem samt gemensamma pantsystem i EU. Målet måste vara
en helt cirkulär ekonomi.
Förmågan att genom kollektiv handling och gemensamma system möjliggöra
individuell frigörelse har länge varit socialdemokratins styrka. Den förmågan behövs
mer än någonsin för att rusta människor för förändring samt ingjuta mod, hopp och
tillförsikt om att ingen ska lämnas efter. Detta är av avgörande betydelse för att
omställningen ska vara möjlig att genomföras.
Vi kan inte sätta vårt hopp till att kapitalister ska prioritera samhällsnytta före
vinstmaximering. Staten behöver påskynda omställningstakten genom stora
investeringar i innovation och grön teknik. Klimatkrisen ska mötas med
gemensamma lösningar. Investeringar i den gröna omställningen kommer även stärka
vår konkurrenskraft och skapa tusentals nya gröna jobb. På så sätt kan vi lyckas höja
människors levnadsstandard samtidigt som vi möter klimatkrisen med full kraft.
Socialdemokratin måste axla rollen som grön samhällsbyggare. Den roll som förenar
en miljömässig omställning med social och ekonomisk rättvisa, samtidigt som vi
skapar förutsättningar för nya innovationer, stärkt välfärd och ökad livskvalitet.
Med stöd av ovanstående yrkar vi:
81:1
81:2
81:3
81:4
81:5
81:6
81:7

att Socialdemokraterna verkar för att staten ger regionens ekonomiska
förutsättningar att successivt fasa ut biljettavgifterna och att kraftigt
bygga ut kollektivtrafiken,
att Socialdemokraterna verkar för kraftigt ökade investeringar i
forskning och innovation som bidrar till industrins klimatomställning,
att Socialdemokraterna verkar för byggandet av en ny stambana för
höghastighetståg med kapacitet för 320 km/h,
Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi
byggs ut så att energianvändningen i Sverige blir 100 % förnybar senast
år 2040,
att Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi
byggs ut så att energianvändningen i Sverige är 100 % fossilfri senast år
2030,
att Socialdemokraterna verkar för att fler varor omfattas av pantsystem
samt verka för gemensamma pantsystem inom EU,
att Socialdemokraterna verkar för en cirkulär ekonomi genom att alla
varor och produkter som säljs i Sverige ska kunna återvinnas alternativt
komma från förnybara råvaror år 2030, med samma målsättning i EU
år 2035,
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81:8
81:9
81:10
81:11
81:12

att Socialdemokraterna verkar för statliga investeringar i energieffektiva
hyresrätter och inrättandet av ett statligt allmännyttigt bostadsbolag,
att Socialdemokraterna verkar för införandet av en koldioxidmärkning
av produkter och tjänster som säljs i Sverige,
att Socialdemokraterna verkar för införandet av en progressiv flygskatt
som gör det dyrare för de som flyger ofta,
att Jokkmokks arbetarekommun antar motionen som sin egen, samt
att motionen skickas vidare till distriktskongressen.

82. En svensk green new deal - Enskild
Värmeböljor, ökenspridning, stigande havsnivåer, stormar och andra förödande
väderfenomen orsakade av globala temperaturökningar är det allvarligaste
existentiella hotet som både mänskligheten och livet på jorden som vi känner det
någonsin ställts inför. En enig forskarkår skriker sig hes för att uppmärksamma
världens beslutsfattare om en förestående samhällskollaps orsakad av
klimatförändringar. Klimatkrisen är därför vår tids ödesfråga. De åtgärder som har
vidtagits har till sin omfattning varit otillräckliga. Den avgörande faktorn för att
världen ska klara av att lösa klimatkrisen är att omställningshastigheten ökar markant.
Det krävs gemensam politisk handling för att ställa om. Vår vision om det hållbara
samhället är att var och en bidrar efter förmåga och att det ekonomiska systemet drar
år samma håll som de ekologiska och sociala behoven, istället för att som idag
undergräva dem.
Risken för att fler människor än någonsin tvingas på flykt är uppenbar, och de fulla
konsekvenserna av en temperaturhöjning på över 1,5 grad är närmast oöverblickbara.
Effekterna och konsekvenserna kommer slå hårdast mot de grupper som idag har
minst resurser. Det är arbetarklassen och särskilt kvinnor och barn som kommer
drabbas hårdast av ett förändrat klimat. Därför är den globala uppvärmningen också
det enskilt största hotet mot jämlikheten, både i Sverige och i världen. Den mest
rättvisa och jämlika klimatpolitiken kommer därför alltid vara den som är mest
ambitiös.
70 procent av de globala utsläppen kopplas till 100 företag. Den rika eliten orsakar
mångdubbelt större utsläpp än den globala arbetarklassen. Om klimatomställningen
ska lyckas måste klimatpolitiken utgå från ett klass- och landsbygdsperspektiv. Stödet
för en offensiv klimatpolitik, och därmed möjligheterna för att den ska bli verklighet,
riskerar att urholkas om politiken inte uppfattas som rättvis. Därför ska åtgärderna
för att ställa om bekostas av de stora företagen och den rika eliten, det vill säga de
som idag tjänar mest på utsläppen av växthusgaser. Det är de gemensamma
lösningarna som kommer ta oss ur klimatkrisen. Det är inte den enskilda som ska ha
klimatångest för att företag gör stora utsläpp i vår miljö. De företag som står för de
stora utsläppen, och som tjänar på att göra dem, är de som ska betala för lösningarna.
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Statens och kommunernas generella investeringsbehov är betydande och det krävs en
omfattande omställning för att samhället ska bli hållbart. Utöver de akuta behoven i
välfärden har vi eftersatt investeringar i vägar, järnvägar och bostadsområden.
Kollektivtrafiken måste byggas ut samtidigt som biljettavgifterna fasas ut för att bli
tillgänglig för alla. Elnätet står inför en kommande kapacitetsbrist som inte kommer
lösas av marknaden ensamt. Det här är utmaningar som står i vägen för svensk
konkurrenskraft, för den gröna omställningen och för att människor ska kunna leva
fria liv. För att kunna minska utsläppen från transportsektorn måste stora delar av
person- och godstransporterna flyttas från väg och flyg till räls. Ska inrikesflyget i
södra Sverige ersättas av tågresande måste restiderna minska kraftigt, därför behövs
stambana för höghastighetståg.
Eftersom 70 procent av Sveriges klimatpåverkan har fossilt ursprung måste
omfattande åtgärder vidtas för att de fossila bränslena ska fasas ut. Tillgången till
trygg och stabil energiförsörjning är viktig för både industrin och välfärden. För att
dessa välståndsskapande verksamheter ska kunna fortsatta utvecklas måste andelen
förnybar energi öka och de fossila energikällorna fasas ut. Det kräver ett politiskt
ledarskap som vågar reglera marknaden och sätta människan och planeten framför
kortsiktiga och fossila vinstintressen.
Det vi konsumerar i Sverige orsakar stora utsläpp globalt. Vårt sätt att producera,
konsumera, använda och slänga saker kan inte fortsätta om vi vill ha ett hållbart
samhälle. Sverige ska bli världens första cirkulära ekonomi, det vill säga en ekonomi
där förbrukade produkter återanvänds och återvinns i så hög grad som möjligt. För
att det ska kunna genomföras behöver ett antal åtgärder vidtas. En
koldioxidmärkning av produkter och tjänster som säljs i Sverige skulle möjliggöra
mer klimatmedvetna val. En åtgärd som skulle ta Sverige mot en cirkulär ekonomi är
införandet av fler pantsystem samt gemensamma pantsystem i EU. Målet måste vara
en helt cirkulär ekonomi.
Förmågan att genom kollektiv handling och gemensamma system möjliggöra
individuell frigörelse har länge varit socialdemokratins styrka. Den förmågan behövs
mer än någonsin för att rusta människor för förändring samt ingjuta mod, hopp och
tillförsikt om att ingen ska lämnas efter. Detta är av avgörande betydelse för att
omställningen ska vara möjlig att genomföras.
Vi kan inte sätta vårt hopp till att kapitalister ska prioritera samhällsnytta före
vinstmaximering. Staten behöver påskynda omställningstakten genom stora
investeringar i innovation och grön teknik. Klimatkrisen ska mötas med
gemensamma lösningar. Investeringar i den gröna omställningen kommer även stärka
vår konkurrenskraft och skapa tusentals nya gröna jobb. På så sätt kan vi lyckas höja
människors levnadsstandard samtidigt som vi möter klimatkrisen med full kraft.
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Socialdemokratin måste axla rollen som grön samhällsbyggare. Den roll som förenar
en miljömässig omställning med social och ekonomisk rättvisa, samtidigt som vi
skapar förutsättningar för nya innovationer, stärkt välfärd och ökad livskvalitet.
Med stöd av ovanstående yrkar vi:
82:1
82:2
82:3
82:4
82:5
82:6
82:7

82:8
82:9
82:10
82:11
82:12

att Socialdemokraterna verkar för att staten ger regionerna ekonomiska
förutsättningar att successivt fasa ut biljettavgifterna och att kraftigt
bygga ut kollektivtrafiken,
att Socialdemokraterna verkar för kraftigt ökade investeringar i
forskning och innovation som bidrar till industrins klimatomställning,
att Socialdemokraterna verkar för byggande av en ny stambana för
höghastighetståg med kapacitet för 320 km/h,
att Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi
byggs ut så att energianvändningen i Sverige blir 100 % förnybar senast
år 2040,
att Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi
byggs ut så att energianvändningen i Sverige blir 100 % fossilfri senast
år 2030,
att Socialdemokraterna verkar för att fler varor omfattas av pantsystem
samt verka för gemensamma pantsystem i EU,
att Socialdemokraterna verkar för en cirkulär ekonomi genom att alla
varor och produkter som säljs i Sverige ska kunna återvinnas alternativt
komma från förnybara råvaror år 2030, med samma målsättning i EU
år 2035,
att Socialdemokraterna verkar för statliga investeringar i energieffektiva
hyresrätter och inrättandet av ett statligt allmännyttigt bostadsbolag,
att Socialdemokraterna verkar för införandet av en koldioxidmärkning
av produkter och tjänster som säljs i Sverige,
att Socialdemokraterna verkar för införandet av en progressiv flygskatt
som gör det dyrare för de som flyger ofta,
motionen antas som sin egen, samt
att motionen skickas till partidistriktets årskongress.

Alma Andersson, Ordförande Piteås SSU-kommun
Piteå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
bifalla att-satserna 1 till och med 7, samt 9, 11 och 12, samt
Att
avslå att-satserna 8, 10 och 13.

190

Distriktsstyrelsens utlåtande, motionerna 80-82
Motionen är omfattande och belyser många högt angelägna frågor och ämnen
rörande inte minst miljö, klimat och energi. Vi vet idag att de omställningar vi gör
inte är tillräckliga och att vi behöver utveckla och öka takten. Precis som det står i
motionen, är klimatkrisen vår tids ödesfråga. Företag och industrier står för den
större delen av de globala utsläppen. Därav att vi kraftigt behöver satsa på forskning
och innovation som också bidrar till industrins klimatomställning.
Vidare belyser motionen också vikten att huvudansvaret inte kan vila på den enskilda
individen och individens förmåga och möjlighet, där skillnader såsom klass, kön och
andra skillnader skulle skapa ojämlika förutsättningar och ett ojämlikt samhälle. Det
skulle stå i direkt motsats till ett hållbart samhälle som är en bärande plattform
genom hela klimatomställningen. Ett hållbart samhälle som inkluderar ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet.
Att bygga en ny stambana för höghastighetståg med kapacitet för 320 km/h innebär
mycket höga kostnader och blir därför inte ekonomiskt försvarbart i förhållande till
kostnader och den tid man sparar jämfört med en kapacitet för 250 km/h.
Att vi behöver en utbyggd kollektivtrafik råder det inga tvivel om, som också är
tillgänglig ur olika aspekter. Då kollektivtrafiken är organiserad på olika sätt i regioner
och olika kommuner äger de också rådighet över avgifterna. Att staten skulle ge
regionerna förutsättningar att fasa ut biljettavgifterna påverkar inte heller alltid den
kommunala kollektivtrafiken.
Införandet av en progressiv flygskatt som gör det dyrare för den som flyger ofta
missgynnar norra Sverige och ökar därigenom klyftan mellan storstadsområden och
städer och områden runt om i landet. I norra delen av landet där avstånden är långa
till storstadsområdena används flyg mer frekvent och det är en tillgänglighetsfråga.
Med försämrad tillgång till flygtrafik blir norra Sverige mer perifert och ojämlikheten
ökar. Klyftan mellan stad och landsbygd ökar. Den här frågan visar också på behovet
av att Norrbotniabanan byggs i sin helhet, vilket ger andra och mer gynnsamma
förutsättningar och ett viktigt och reellt alternativ till flygtrafik.
Sveriges klimatmål är att vi senast år 2045 inte ska ha något nettoutsläpp av
växthusgaser i atmosfären. Det innebär att med utgångspunkt från år 1990 så ska
utsläppen vara 85 procent lägre än år 2045. Med kompletterande åtgärder, såsom ett
ökat upptag av koldioxid i skog och mark, ska de kompletterande åtgärderna hantera
resterande 15 procenten.
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På EU-nivå är det nu fastslaget att EU och varje enskilt medlemsland ska nå
klimatneutralitet senast år 2050. Det är ett bindande mål och gäller alla sektorer i
samhället. Det kan därför vara problematiskt med alltför detaljerade och specifika
mål då innovation och teknisk utveckling påverkar och det är svårt att förutsäga. Att
binda upp till alltför specifika och detaljerade mål kan då få en uppbromsande effekt
på den utveckling som vi vill se.
Införandet av en koldioxidmärkning av produkter och tjänster i Sverige kan
möjliggöra en medvetenhet om mer klimatsmarta val. Koldioxid är en av alla
växthusgaser och det råder dock tveksamhet om effekten när målet är att Sverige inte
ska ha nettoutsläpp av växthusgaser i atomsfören år 2045, men det kan som sagt
möjliggöra en medvetenhet.
För att gynna cirkulär ekonomi är det angeläget att verka för ett gemensamt
pantsystem i EU och att i Sverige verka för att fler varor ska omfattas av pantsystem.
Att alla varor och produkter som säljs i Sverige ska kunna återvinnas, eller komma
från förnybara råvaror år 2030, kan bli problematiskt då allt för specifika och
detaljerade målsättningar kan, bl.a. utifrån innovation och teknisk utveckling, få en
uppbromsande effekt i motsats till den önskade utvecklingen. Det skulle också ge ett
försvårat importsystem och lägga ett väldigt stort ansvar på återförsäljare där vi även
behöver se på ett större producentansvar.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta
Att
bifalla 80:6-82:6 och 80:9-82:9
Att
avslå 80:1-82:1, 80:3-82:3, 80:4-82:4, 80:5-82:5, 80:7-82:7, 80:8-82:8 och
80:10-82:10
Att
anse 80:2-82:2 vara besvarad

83. Det ska inte vara lönsamt att släppa ut – Luleå
2021
Ofta när det talas om klimatpolitiken så tänker man att vi ska satsa på den nya
tekniken och att vi ska driva fram denna positiva utveckling från både statligt och
privat håll. Men en minst lika viktig del i detta arbete är att det inte bara ska vara
mindre lönsamt att släppa ut och använda ohållbara energikällor för då kan företag
fortfarande tjäna pengar på sina stora utsläpp. Det måste kosta mer än vad det
möjligen går att tjäna på att släppa ut. En viktig del i en effektiv klimatpolitik blir då
att på olika sätt öka kostnaderna för utsläpp och ett sådant sätt är utsläppsrätter. Idag
kan länder och företag sälja så kallade utsläppsrätter och därmed betala för att få
släppa ut. Tanken att företag ska betala för sina utsläpp är god. Men problemet är att
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priserna är alldeles för låga i förhållande till vinsterna som går att göra på att släppa
ut. Vi måste höja priserna till en sådan nivå att det inte går att tjäna pengar på
utsläpp. Detta är mest effektivt på EU-nivå där vi tillsammans med socialdemokrater
i andra länder måste leda samhällsutvecklingen i rätt riktning. Självklart vore det
oansvarigt att göra detta utan förvarning och allt på en gång. Därför ska det göras
gradvist för att ge en chans till omställning.
Dessutom måste vi vara medvetna om att många länder, även inom EU, fortfarande
subventionerar fossila bränslen. Enligt en rapport till EU-parlamentet från 2017
spenderar EU:s medlemsländer sammanlagt någonstans mellan 39 miljarder och 200
miljarder euro varje år på att subventionera fossila bränslen. Det kan handla om
alltifrån fördelaktiga lånevillkor och skattelagar till direkta satsningar på ökad
produktion av fossila bränslen. Det kan även handla om att stater väljer att stå för
kostnaderna som dessa företag skapar genom att de skadar miljön och klimatet, även
det räknas nämligen som ett stöd till fossila bränslen. Alla som inser hur allvarligt
klimathotet verkligen är inser också hur orimligt det är att stödja sådant som så
kraftigt bidrar till detta och därför föreslår jag att sådana subventioner ska förbjudas.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på följande:
83:1
att Socialdemokraterna ska verka på EU-nivå för att införa förbud på
subventioner av fossila bränslen,
83:2
att Socialdemokraterna ska verka på EU-nivå för att gradvist höja
priserna på utsläppsrätter,
83:3
att SSU Luleå ska anta motionen som sin egen och skicka den till
Luleå Arbetarekommuns representantskap)
83:4
att Luleå Arbetarekommun ska anta motionen som sin egen,
83.5
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till
Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021,
83:6
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till Norrbottens
partidistrikts årskongress, samt
83:7
att Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt ska anta motionen
som sin egen.
Luleå 2020-11-13
Elias Sundberg
Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
bifalla attsats 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:6, 1:7, samt
Att
motionen skickas vidare till Distriktskongressen 2021
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion 83
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De globala konsekvenserna av klimatförändringarna är stora och drabbar ofta fattiga
länder mer än rika. Klimat- och miljöproblem tar inte hänsyn till nationsgränserna.
Motionären tar upp en väldigt viktig grundläggande sak med utsläppsrätter – det ska
inte kosta mindre att släppa ut, det måste snarare kosta mer att smutsa ner. Vi i
Sverige ligger långt framme i utvecklingen och vi har stora möjligheter att kunna göra
omställningen till 2030 genomförbar.
Att Socialdemokraterna ska verka på EU-nivå för att gradvist höja priserna på
utsläppsrätter är att gå i rätt riktning. Det mest effektiva är att göra gemensam sak på
EU-nivå med socialdemokrater från hela EU för att leda samhällsutvecklingen i rätt
riktning. Det vore dock oansvarigt att göra det utan förvarning och att göra allt på en
gång. Därför ska det göras gradvist för att ge en chans till omställning för de aktörer
som höjningen främst påverkar.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
bifalla motionen.

84. Motion om översyn av bedövningsmetoden
inför slakt av grisar – Enskild 2020
Avlivning av djur kan tyckas mycket obehaglig, även när denna sker med de metoder
som anses mest skonsamma för djuret. Även om vi har kommit mycket långt i
Sverige med djurskydd och utveckling av vår djurhållning ända fram till djuret ska
avlivas och går till slakt. Så finns det fortfarande utvecklingsområden, kring vilka
metoder som är tillåtna och som fortfarande används.
Koldioxidbedövning är en bedövningsmetod som fortfarande är tillåten trots att
kunskap om problemen med metoden har funnits länge och trots att djur enligt
djurskyddslagstiftningen, ska skonas från onödigt lidande och obehag vid slakt.
EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, konstaterade redan år 2004
att koldioxidbedövning har allvarliga nackdelar ur ett djurskyddsperspektiv vid
bedövning av grisar. Gasen orsakar grisarna lidande, smärta, obehag och ångest och
de kämpar för att ta sig bort från den. Forskning har visat att det kan ta uppemot en
minut, eller en och en halv minut i värsta fall, innan grisarna förlorar medvetandet.
Denna bedövning används alltså först som det första steget, innan djuret avblodas
och alltså slutligen dör. Om en metod orsakar lidande och är en utdragen process kan
man alltså inte egentligen tala om att den får den effekt av ”bedövning” som man
egentligen vill uppnå.
Vad gäller en del av våra andra djur så använder vi andra bedövningsmetoder och
koldioxidbedövningen är alltså något man främst använder vid avlivningen av grisar.
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Det finns nackdelar med alla tillvägagångssätt. Vad gäller de andra metoderna som
används, såsom bultpistol och elbedövning så kräver dessa metoder vanligen att
djuren hanteras ett och ett, och alltså måste separeras bort från sina artfränder i
gruppen före bedövning, vilket är ett påtagligt stressmoment för flockdjur.
Vidare kräver båda metoderna en viss fixering, vilket innebär att djuret måste fås att
stå relativt still så att en bultpistol eller eltång kan placeras korrekt mot djurets huvud,
vilket kan uppnås genom användning av olika typer av fixeringsboxar eller liknande
anordningar. Om slakten går mycket långsamt och det är gott om tid är behovet av
fixering något mindre. En tydlig fördel med dessa metoder är att om allt fungerar bra
så sker bedövningen ögonblickligen. Det blir alltså inget utdraget lidande för djuret,
mer än det som den eventuella fasthållningen skapar. Sedan blir effekten
ögonblickligen. Ett större djur faller till marken direkt och hinner alltså inte lida i en
utdragen process.
Vad gäller just koldioxidbedövning som metod, så är det så att metoden har den
uppenbara fördelen att djuren kan hanteras i grupp ända fram till bedövningen, vilket
gör att hanteringen av grisarna blir mycket lugnare och tystare än om de måste
särskiljas inför bedövningen. Fram till själva bedövningsmomentet är
gasbedövningssystemen därför att föredra ur ett djurskyddsperspektiv. Vidare ger
koldioxid generellt en mycket säker och god bedövning, och det är därför mycket
ovanligt att grisar som sedan bedövats med koldioxid visar tecken på bristande
bedövning eller vaknar upp innan de avblodats. När bedövningen väl har inträtt är
den både effektiv och långvarig, vilket är en fördel ur djurskyddssynvinkel.
Däremot är det välkänt sedan många år att det är mycket obehagligt för grisar och andra
däggdjur att andas in koldioxid. Koldioxid sticker och svider i halsen och djuren
kippar efter luft. Bedövningen uppnås inte omedelbart, vilket innebär att grisarna
känner smärta och stress när de exponeras för koldioxiden, fram till dess att de blir
medvetslösa. Djuret upplever stor ångest denna sista stund i livet och kämpar för att
komma upp ur den bur de är inspärrade i och de klättrar och skriker fram till att de
faller ihop.
Av själva begreppet ”bedövning” kan antas, att den ska ha den effekten att det får en
näst intill ögonblicklig effekt. Det bör inte vara fråga om något utdraget
händelseförlopp, utan effekten av bedövningen bör i vart fall ske inom de första 5-10
sekunderna. Inte ett utdraget förlopp upp till en och en halv minut vilket alltså sker i
värsta fall med denna metod av grisarnas bedövning. I bästa fall faller de första
grisarna ihop efter 20 sekunder av lidande. Jag vill tro att vi i Sverige ska kunna bättre
och se över och avsätta medel för att hitta andra sätt att hantera den här processen.
Jordbruksverket behöver som expertmyndighet dra i nödbromsen och peka på att vi
har ett allvarligt djurskyddsproblem i bedövningen av grisar vid slakt, våra politiker
behöver verka för att ett slutdatum sätts för när koldioxidbedövningen av grisar ska
vara utfasad och tillsätta resurser till forskning om bättre metoder som då kan
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införas. När även EFSA redan 2004 uttalade att den här metoden inte är bra, så
behöver någon verka för att det tillkommer andra regler. Under 15 år har alltså ingen
utveckling skett. Detta är alltså inget som jordbruksverket på egen hand kommer att
lösa utan det måste till en politisk vilja för att en förbättring ska ske.
Med anledning av ovanstående, yrkas därför:
84:1
att socialdemokraterna verkar för att svensk djurhållning ska präglas av
ett etiskt förhållningssätt där djuren inte utsätts för onödigt
lidande,
84:2

att socialdemokraterna verkar för att svensk djurhållning ska präglas av
ett förebyggande perspektiv där man även försöker förebygga, så att
situationer inte ska uppstå att djur kan komma att utsättas för onödigt
lidande,

84:3

att socialdemokraterna verkar för att medel avsätts till forskning eller
utveckling av andra säkrare metoder för en snabbare bedövningseffekt
vid avlivning av djur, samt

84:4

att socialdemokraterna verkar för ett slutdatum sätts för när
koldioxidbedövning av grisar ska vara utfasad.

Luleå 2019-10-21 Helene Geelnard
Luleå Arbetarkommuns representantskap beslutar att anse att-satserna 1 och 2
besvarade, att bifalla att-sats 3, samt att avslå att-sats 4.

Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 84
Sverige har idag en djurskyddslagstiftning som reglerar djurhållningen. Alla djur som
hålls av människor omfattas av djurskyddslagstiftningen.
Det är Länsstyrelserna som kontrollerar djurskyddet i Sverige. Upptäcker de att du
inte har följt bestämmelserna ska de kräva att du rättar till bristerna. Kravet kan
kombineras med att du blir ålagd vite om du inte rättar till bristerna.
Du kan också dömas till böter eller fängelse i högst två år om du döms för brott mot
djurskyddslagen eller brottsbalken. Om du har brutit mot djurskyddsbestämmelserna
på ett allvarligt sätt eller upprepade gånger, eller om du har dömts för djurplågeri kan
du bli förbjuden att ta hand om djur.
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Med hänvisning till den djurskyddslagstiftning som redan finns så garanteras ett etiskt
förhållningsätt och ett förebyggande perspektiv i svensk djurhållning.
Slakt innebär avlivning av djur som är avsedda att användas som livsmedel. Detta
sker genom att först bedöva djuret för att sedan avbloda det. I Sverige krävs alltid
bedövning innan avblodning.
Slakteriet ska följa djurskyddsbestämmelserna. Detta innebär att slakteriets personal
ska ha giltiga kompetensbevis för slakt och avlivning. Det innebär att de har
dokumenterad och godkänd utbildning i djurskydd, djurhantering, bedövnings- och
avlivningsmetoder och att de ska följa djurskyddsbestämmelserna. Personal får
enbart arbeta med de arbetsuppgifter som finns i kompetensbeviset.
Det krävs kompetensbevis för att hantera och vårda djur före fixering, fixera djur för
bedövning eller avlivning, bedöva djur, bedöma om avlivningen varit effektiv, länka
eller på annat sätt hänga upp bedövade levande djur, avbloda bedövade djur.
På slakteriet ska man bland annat se till att grisarna skonas från onödigt lidande,
hanteras och drivs lugnt, stallas upp under högst en natt, har lämpligt foder och
dricksvatten om de transporterats långt eller stallas upp, avlivas omgående om de
skadats under transporten.
Vid bedövning inför slakt får slakteriet fixera grisar med hjälp av bedövningsbox eller
hålla fast djurets huvud med trynbrems eller liknande. Slakteriet får bedöva grisar
med bultpistol, kulvapen, hagelgevär, elektricitet eller koldioxid.
Bedövning med koldioxid sker idag genom att en mindre grupp djur varsamt drivs in
i en bedövningsbox. Hög halt av koldioxid bedövar grisen inom 5- 10 sekunder.
Efter ca 2 minuter kontrolleras att grisen är fullständigt bedövat och avblodning sker.
Vid användning av elektricitet placeras elektroder på djurets huvud, vilket kräver
fasthållning och en exakt placering för att rätt effekt skall uppnås.
Bedövning med höga halter av koldioxid är idag den mest effektiva, minst
stressframkallande och skonsamma metoden. Koldioxid är i sig en stickande gas
men förloppet är snabbt och mätningar av stresshormoner i köttet visar att gasen i
sig inte framkallar stress. Det som kan framkalla stress är hanteringen fram till
bedövningen.
När det i framtiden finns bättre gasbedövningsalternativ än koldioxid i höga
koncentrationer så kan en utfasning ske. Men att idag sätta ett datum för när en
utfasning av koldioxidbedövning ska ske är för tidigt. Forskning och utveckling av
metoder för en effektivare, skonsammare bedövning av djur inför slakt behöver
fortsätta och påskyndas.
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Distriktsstyrelse föreslår kongressen besluta:
Att
anse 84:1 och 84:2 besvarade
Att
bifalla 84:3
Att
avslå 84:4.

F. Glesbygd och infrastruktur
Föredragandegrupp: Claes Nordmark (sammankallande), Ulrica Hammarström,
Mats Abrahamsson, Nina Waara och Marléne Haara

85. Landsbygdens och glesbygdens infrastruktur –
Luleå AK 2020
Alltför ofta så får vi se hur det politiskt planeras stadscentrum men landsbygdens
infrastrukturplaner glöms ofta bort.
Det bor mycket folk utslaget på glesbygden och landsbygden.
Det finns mycket att ta tillvara i kunnandet på landsbygden.
Jag yrkar:
85:1
85:2

85:3
85:4
85:5
85:5

att politiken arbetar för planering av infrastrukturen på landsbygden
och i glesbygden,
att rikspolitiken tar till vara kunskaperna hos glesbygds- och
landsbygdsfolken. Deras kunskaper är ofta genuina kunskaper och
dessa behöver tas till vara om hur de kan tillvaratas i
landsbygdsnäringar och företagande,
att rikspolitiken prioriterar att bygga upp möjligheterna till att i större
utsträckning än nu studera på distans på landsbygden och i
glesbygden,
att rikspolitiken prioriterar utbildning för entreprenörer och stöd till
företagande på landsbygden och i glesbygden,
att Luleå AK bifaller motionen och skickar den vidare till
distriktskongressen, samt
att Distriktskongressen bifaller motionen och skickar den vidare till vår
riksdagsgrupp att ta upp i riksdag och regering.

Luleå 2019-11-04 Eva Hedesand Lundqvist
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Luleå arbetarkommuns representantskap beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.

Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 85
Motionären tar upp flera viktiga frågor som rör landsbygden; infrastruktur,
möjligheten till distansstudier och stöd till företagande. Vårt parti är ett parti för hela
landet och är representerade i såväl landsbygd som storstad, i länet och i landet.
Infrastruktursatsningar som utbyggnaden av bredband, mobiltäckning, vägunderhåll
och övriga kommunikationsmedel bör också finnas med på alla nivåer, vilket vi
fortlöpande arbetar med.
En fungerande och väl utbyggd infrastruktur är nödvändigt för att livet på
landsbygden ska vara möjligt och ges förutsättningar att utvecklas, såväl för enskilda
privatpersoner som för företag.
Distansstudier kan underlätta rekrytering och vidareutbildning av personal då man
kan bo kvar på orten och samtidigt studera. I och med den av partidistriktet
beslutade ”Norrbottenslinjen” har ställning tagits för att prioritera distansstudier på
landsbygden och glesbygden. För att detta ska vara möjligt så krävs det att
utbyggnaden av bredband fortsätter och intensifieras.
Olika typer av stöd till företag och utbildning av entreprenörer på landsbygden är
betydelsefulla faktorer som bidrar till utveckling av företagandet. Där finns i dag
bland annat stöd för kommersiell service, företagsutveckling och investeringsstöd.
Den S-ledda regeringen har sedan maktskiftet 2014 ökat takten i reformer som
skapar bättre förutsättningar att leva och verka på landsbygden vilket är bra, men vi
måste fortsätta utveckla och driva frågorna på alla nivåer.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla 85:1 och 85:2
Att
anse 85:3 och 85:4 besvarad

86. Arbetsförmedlingstjänster tillgängliga för alla
– Älvsbyns AK 2020
Arbetsförmedlingen har det senaste året genomgått stora besparingar kopplade till
den servettskiss till budget som M/Kd lyckades få igenom i riksdagen med stöd av
SO och passivt stöd från de forna allianskompisarna. Det har fått som konsekvens
att myndigheten sagt upp tusentals anställda samtidigt som flera av de
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arbetsmarknadspolitiska stöden skurits ner ordentligt.
Men arbetsförmedlingens resa slutar inte där. Januariavtalet slår fast att
arbetsförmedlingen ska konkurrensutsättas och resurser fördelas efter prestation, inte
efter behov. En marknadsmodell kommer att gynna de starka som marknaden brukar
göra. Och det som blir kvar av myndigheten efter besparingar och
marknadsreformeringar ser ut att vara på väg att centraliseras.
Det skapar bekymmer som marknaden aldrig kommer att lösa. Å ena sidan att landsoch glesbygdskommunerna riskerar att bli helt utan eftersom kundunderlaget där blir
för skralt för vinstdrivna aktörer. Å andra sidan att fördelning efter prestation
sannolikt kommer att leda till att vinstdrivna aktörer riktar in sig på de arbetssökande
som står när arbetsmarknaden och sannolikt kan få ett nytt jobb med rätt lite stöd.
Vi socialdemokrater måste komma ihåg vad vår arbetsmarknadspolitik går ut på. Alla
människor oberoende av bostadsort, måste ha tillgång till arbetsförmedlingstjänster
på plats. Och det allmännas resurser ska fördelas efter behov, inte plånbok eller
prestation.
Därför yrkar jag:
86:1
att det socialdemokratiska partidistriktet i Norrbotten tar ställning för
att arbetsförmedlingen ska finnas närvarande i varje kommun genom
kontor som bemannas med myndighetens egen personal,
86:2

att det socialdemokratiska partidistriktet i Norrbotten tar ställning
emot privatisering av och vinstintresse i utföranden av
arbetsförmedlingstjänster, samt

86:3

att Norrbottens socialdemokratiska representanter i riksdagen och
ombud vid Socialdemokraternas nästa partikongress driver denna linje i
respektive forum.

Stefan Engström
Älvsbyns arbetarekommuns repskapsmöte beslutar att bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 86
”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” är grundprincipen i
socialismens syn på hur samhällets resurser ska fördelas. Precis som motionären så
ser distriktsstyrelsen en överhängande risk för att de föreslagna förändringarna av
Arbetsförmedlingen kommer leda till att resurserna används på ett icke optimalt sätt.
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Att konkurrensutsätta en verksamhet är en sak – även om detta tidigare knappast
visat sig vara någon magisk allt-i-allo-lösning – men att sedan också fördela resurser
utifrån resultat kan bli förödande.
Precis som vi redan sett inom skolans värld kommer detta leda till att de privata
aktörerna inriktar sig på de individer som har små behov av stöd och lämnar de med
behov av större insatser till det offentliga alternativet. Och självklart så kommer det
att vara mer intressant för de privata aktörerna att finnas på de större orterna där det
finns mer ”kunder” och en redan existerande större lokal arbetsmarknad än i mindre
kommuner. Även detta har vi redan exempel på när delar av Svensk bilprovning
privatiserades under alliansregeringens tid vid makten.
I och med den av partidistriktet beslutade ”Norrbottenslinjen” har ställning tagits för
att arbetsförmedlingen ska finnas närvarande i varje kommun.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse 86:1 besvarad
Att
bifalla 86:2 och 86:3

87. Norrbotniabanan måste byggas snarast
möjligt – Piteå AK 2020

Stambanan byggdes i slutet av 1800-talet. Redan när den byggdes var banan omodern
och uppfyllde inte de krav som redan då ställdes på en fungerande järnväg. Den hade
för starka stigningar och för skarpa kurvor, vilket gjorde att man inte kunde frakta
lika tunga laster, som på andra järnvägar i landet. Stambanan byggdes en bit in i
landet av försvarspolitiska skäl. Detta gjorde att den inte var anpassad för
persontrafik. Kuststräckan mellan Umeå och Luleå tillhör de folkrikaste i landet och
är lika tättbefolkade som Västra Götaland.
En färdigbyggd Norrbothniabana vore oerhört viktig för näringslivet. I Norr- och
Västerbotten finns en tredjedel av Sveriges skogsareal och Sverige är världens tredje
största exportör av pappersmassa, papper och sågade trävaror. Därtill kommer alla
stålprodukter och andra mineraler. LKAB, SSAB, Boliden, SCA och Smurfit Kappa
har till regeringen och Trafikverket framföre krav på fortsatt snabb utbyggnad.
Övergången från bil, flyg och lastbilstransporter kommer att ha en mycket gynnsam
effekt på miljön eftersom elkraften kommer från vatten- och vindkraftverk. Det blir
också möjligt att arbetspendla mellan Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå, något som
blir särskilt angeläget när batterifabriken i Skellefteå står klar om några år.
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Efter beslut av den dåvarande socialdemokratiska regeringen byggdes Bothniabanan
till Umeå, samt Haparandabanan.
När alliansregeringen tillträdde 2006 stoppades planerna på fortsatt utbyggnad av de
återstående 27 milen till Luleå.EU förstod redan då, till skillnad från
alliansregeringen, värdet av Norrbotniabanan och erbjöd sig att medfinansiera
planering och utbyggnad norrut. Alliansen avvisade dock dessa förslag.
I maj 2018 beslutade Löfvens regering att etappen upp till Skellefteå skall byggas och
man anslog de första 7 miljarderna. I augusti 2018 tog Stefan Löfvén det första
spadtaget för sträckan mellan Umeå och Dåva. Som ett led i 73-punktsuppgörelsen i
januari 2019 med C och L har man kommit överens om fortsatt utbyggnad, men man
anger inget år för när utbyggnaden till Luleå skall vara klar. Det är viktigt att på alla
sätt arbeta för en snabb utbyggnad. EU anser exempelvis att utbyggnaden skall vara
klar 2030.
För att utbyggnaden skall bli verklighet, helst före 2030, krävs aktivt engagemang
från alla, inte minst från hela vårt parti. För att få en snabbare utbyggnad bör man
helst påbörja utbyggnaden även från Luleå.
Med stöd av ovanstående föreslår vi:
87:1
att Distriktskongressen beslutar arbeta för en snabb utbyggnad av
Norrbotniabanan och att utbyggnaden sker såväl från söder, som från
norr,
87:2
att Distriktskongressen beslutar anta motionen och göra den till sin,
87:3
att Distriktskongressen beslutar skicka motionen till nästa
partikongress,
87:4
att Piteå arbetarkommun antar motionen som sin egen,
87:5
att motionen skickas till Distriktskongressen, samt
87:6
att, om Piteå arbetarkommun avslår motionen, skicka den vidare till
Distriktskongressen som enskild.
För Pitebygdens Socialdemokratiska Seniorklubb 19-11-19
Maria Truedsson och Roland Olofsson
Piteå Arbetarekommuns representantskap beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.

Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 87
Byggande av den oerhört viktiga Norrbotniabanan har behandlats på tidigare
distriktskongresser med kraftiga bifall för att den måste byggas snarast möjligt.
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Norrbotniabanan är totalt 27 mil järnväg som ska gå längs Västerbottens och
Norrbottens kust. Den kommer att skapa möjligheter för människor och företag runt
hela Europa och är en förutsättning för svensk tillväxt och ett fossilfritt Sverige 2045.
Bygget av Norrbotniabanan påbörjades äntligen under hösten 2018 mellan Umeå och
Dåva, vilket är en sträcka på 12 kilometer. När planeringen är klar kommer bygget
sedan att fortsätta mot Skellefteå. Än så länge saknas det beslut om fortsatt planering
och bygge norrut från Skellefteå till Luleå, vilket vårt parti driver på för att ska
komma till skott.
Det är även vårt parti som kontinuerligt har drivit bygget av Norrbotniabanan och
satsningen på Norrbotniabanan är dessutom den enda infrastruktursatsningen som
pekas ut i Januariavtalet.
Distriktsstyrelsen ser gärna, precis som motionärerna och Piteå AK, att
Norrbotniabanan börjar byggas även norrifrån från Luleå riktning söderut för att på
så sätt få den på plats förhoppningsvis ännu tidigare.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen:
Att
bifalla motionen.

88. Malmbanan Kiruna – Gällivare, samt
järnvägsstationen i Kiruna – Kiruna AK 2020
Malmbanan är mycket viktig för gruvindustrin och även annan godstransport för både
Sverige och Norge. Den växer i betydelse då möjligheten finns att nyttja banan för
handelsvägen till Asien genom att knyta ihop den med Finland via Pajala och Haparanda.
Betydelsen för godstrafiken har gjort att persontrafiken har nedprioriterats så mycket att
många är tveksamma till att resa med tåg vintertid. Vi behöver nyttja järnvägen för att knyta
ihop vår region från kusten till Malmfälten där en viktig del är att få en bra kommunikation
till/från Sunderby sjukhus. Med nuvarande tidtabell kan ett besök på 10 minuter ta 12-16
timmar om tåget nyttjas.
Framförallt bör Malmfältsregionen knytas samman så att vi kan få en gemensam
arbetsmarknad och samverkan när det gäller många viktiga samhällsfunktioner. Sträckan
som bör prioriteras är den mellan Gällivare och Kiruna. Denna del är en ”flaskhals”
och det är svårt att underhålla bansträckan eftersom godstrafiken ej tillåter långa stopp och
det ger ständiga förseningar. Långa sträckor går i väglöst land vilket är en risk då det är
svårt att komma fram med räddningsresurser vid eventuella olyckor.
Kompletterat med detta måste placeringen av Kirunas nya järnvägsstation
fastställas – centrumnära alternativt placering vid flygfältet där flyg/tåg samverkar och
gemensam transfer till centrum kan nyttjas.
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Vi Socialdemokrater bör verka för att den järnvägssatsning som ger mest nytta för vår
region prioriteras högre.
Jag föreslår distriktskongressen ge distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för:
88:1

att prioritera och tidigarelägga byggnationen av dubbelspår för Malmbanan
mellan Gällivare och Kiruna och att arbetet startar under nuvarande
mandatperiod,

88:2

att placeringen av Kirunas nya järnvägsstation fastställes skyndsamt,

88:3

att arbetarekommunen i Kiruna ställer sig bakom motionen och skickar den
vidare till distriktskongressen, samt

88:4

Att om arbetarekommunens medlemsmöte ej bifaller motionen skall
motionen skickas vidare till distriktskongressen som en enskild motion.

Kiruna 2019-11-22
Mats Niemi, Kiruna S-förening
Styrelsen för Kiruna AK yrkar bifall till motionen.
Arbetarekommunens medlemsmöte antar motionen som sin egen.

89. Malmbanan Riksgränsen-Luleå, prioritet
Kiruna-Gällivare – Kiruna 2021
Malmbanan är mycket viktig för gruvindustrin och även annan godstrafik för både
Sverige och Norge. Den växer i betydelse då möjligheten finns att nyttja banan för
handelsvägen till Asien genom att knyta ihop den med Finland via Pajala och
Haparanda.
Betydelsen för godstrafiken har gjort att persontrafiken har nedprioriterats och med
en ökad godsmängd har funktionen och restiden försämrats avsevärt. Med de
glädjande besked LKAB har gett om en investering på 400 Miljarder kronor under 20
års tid har betydelsen av goda och säkra kommunikationer höjts ytterligare. Även
statens start av investeringarna inom Rymdindustrin i Kiruna ger framtidstro.
Vi behöver järnvägen för att knyta ihop vår egen region från kusten till Malmfälten
och framförallt behöver vi bygga upp en gemensam arbetsmarknad mellan Gällivare
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och Kiruna Kommuner. Prioritet för dubbelspår mellan orterna gör också att
restiden minskar så pass mycket att viktiga samhällsfunktioner kan delas. Det är en
flaskhals och även en riskfylld sträcka då de går igenom ”väglöst” land.
Även flaskhalsen mellan Luleå och Boden bör prioriteras för att skapa goda
kommunikationer från kusten till Malmfälten för att inte hindra tillväxten i Norr
minska avståndet mellan Universitet och industrin.
Vi Socialdemokrater bör verka för att den järnvägssatsning som ger mest nytta för
vår region prioriteras högre.
Jag föreslår distriktskongressen ge distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för:
89:1
att prioritera och tidigarelägga byggnationen av dubbelspår för
Malmbanan mellan Gällivare och Kiruna,
89:2
att prioritera och tidigarelägga byggnationen av dubbelspår för
Malmbanan mellan Luleå och Boden, samt
89:3
att prioritera och tidigarelägga byggnationen av hela Malmbanan och
att den prioriteras i regeringens och trafikverkets investeringsplaner för
infrastruktur.
Mats Niemi
Kiruna arbetarekommuns medlemsmöte beslutar:
Att
bifalla motionen, samt
Att
skicka den vidare till distriktskongressen.

Distriktsstyrelsens utlåtande motionerna 88-89
Malmbanan är oerhört viktig för gruvindustrin för både Sverige och Norge. En högre
prioriterad persontrafik behövs för att locka fler att ta tåget och därför måste det
prioriteras att komma till rätta med så kallade flaskhalsar utmed bansträckningen
mellan Gällivare och Kiruna och mellan Boden och Luleå. En annan flaskhals är
elektrifiering av banavsnittet mellan Haparanda och Kemi i Finland, en sträcka på 17
km för att möjliggöra en ”ishavsbana”. Detta skulle i praktiken öppna vägen för
svenskfinsk gods- och passagerartrafik ända fram till Narvik i Norge vid ishavet.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
bifalla motionerna.
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90. Statlig malmfond – Luleå 2021
I dagens läge tjänar den svenska befolkningen väldigt lite på den malmbrytning som
förekommer i landet. Sverige, tillsammans med Finland och västra Australien, är
världsunikt med att staten inte har rätt till några som helst andelar av
malmbrytningen. I synnerhet har norra Sverige länge fått avge stora naturvärden till
gruvföretagen utan att överhuvudtaget blivit ekonomiskt kompenserade för detta. Ett
konkret exempel på detta är att LKAB år 2019 gick med 10 miljarder i vinst och
betalade drygt 2 miljarder av dessa i statlig bolagsskatt samtidigt som konsulter från
EY föreslog besparingar på 700 miljoner i Region Norrbotten, det är uppenbart att
matematiken inte går ihop.
År 1990 fattade den norska regeringen ett klokt beslut som innebar att en del av
intäkterna från utvinningen av norska naturresurser (olja och gas) skulle placeras i en
statlig fond. Genom åren har denna fond kommit att bli världens största av sitt slag
med ett värde av över 10 000 miljarder SEK där norska staten har möjlighet att ta ut
3% av fondens värde per år – alltså cirka 300 miljarder SEK. Detta gör att de norska
naturresursernas värde bidrar till hela folkets välfärd, både nu och i framtiden.
Det är dags för staten att sluta se norra Sverige som en råvaruhamn och låta
företagen exploatera marken utan att begära något tillbaka. Vi vill att värdet av
Sveriges naturresurser ska falla i offentlig regi och komma det lokala folket till godo.
Att dessutom erkänna de svenska mineralernas ändlighet och därför investera de
intäkter som erhålls av brytningen i en malmfond gör exploateringen mer hållbar och
kommer kunna gagna många framtida generationer.
Därför yrkar vi:
90:1
90:2
90:3
90:4
90:5
90:6
90:7

att Sverige ska införa en statlig malmfond,
att delar av malmfonden ska vara öronmärkta till den region där
malmen bryts,
att Unikum ska anta motionen som sin egen och skicka den till Luleå
Arbetarekommuns representantskap,
att Luleå Arbetarekommun ska anta motionen som sin egen,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till
Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till Norrbottens
Socialdemokratiska Partidistrikts kongress, samt
att Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt ska anta motionen s
om sin egen.

Luleå 2020-11-13
Erik Karlsson
Luleå arbetarekommuns representantskap beslutar:
Att
bifalla motionen i sin helhet, samt
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Att

motionen skickas i sin helhet till Distriktskongressen 2021.

Distriktsstyrelsens utlåtande motion 90
Det finns starka argument för att inrätta en mineralfond, bland annat utifrån
perspektivet att mineraltillgångarna även tillhör de framtida generationerna. Sverige
har i dag den i särklass lägsta skatten/avgiften på mineraler. Motionen är därför
oerhört angelägen, både för Sverige som nation och för framtida generationer.
Sverige är dock en enhetsstat där alla svenska tillgångar ska tillfalla alla efter behov.
Det är så som vårt skattesystem är uppbyggt och inom det ska eventuella regionala
obalanser justeras genom det kommunala utjämningssystemet. Att tilldela olika
regioner olika medel beroende på naturresurser eller andra tillgångar blir därför inte
gynnsamt för Sverige som helhet.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
bifalla 90:1
Att
avslå 90:2.

91. Inför skatt på fritidsbåtar – Luleå AK 2020
Skatt gäller för fordon såsom lastbilar, personbilar, släpvagnar, skoter med mera.
Flygskatten är ett faktum och det diskuteras kilometerskatt för lastbilar.
Socialdemokraterna vill utjämna klasskillnader vilket är bra.
Fritidsbåtar finns i olika prisklasser, olika storlekar med motorer i olika storlekar med
varierande avgasutsläpp. Skatterna bör av den anledningen vara rättvist fördelade.
Dessa fritidsbåtars ägares ställer krav på en skärgård som skall vara tillgänglig med
bryggor och grillplatser, soptunnor och i vissa fall stugor och i marinorna skall det
finnas utrustning att tömma septiktankarna vilket vi skattebetalare står för i de flesta
fall. Varför ska båtar då undantas och vara skattebefriade?
Jag yrkar:
5916:1

att Socialdemokraterna ska verka för att en utredning kommer till stånd
som utreder möjligheten att införa ett båtregister och att utreda hur
skatt på fritidsbåtar skulle kunna införas.
Luleå 2019-11-04 Lars-Åke Hedlund
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.
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Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 91
Motionären lyfter en viktig fråga både ur ett miljöperspektiv och ett
jämlikhetsperspektiv. En progressiv skatt på fritidsbåtar är, precis som motionären
beskriver, en rimlig åtgärd. Miljöhot, klasskillnader och utgifter är viktiga frågor och
alla är kopplade till en hållbar och jämlik utveckling.
Det finns i dag över 750 000 fritidsbåtar i Sverige och dessa har inverkan på miljön.
Andra fordonsslag är i dag registrerade och betalar skatt. Det bör givetvis även gälla
fritidsbåtar då de både ger miljöpåverkan samt även orsakar olika kostnader för
samhället. Socialdemokraterna har även tidigare ställt sig positiva till en båtskatt.
Distriktsstyrelse föreslår kongressen:
Att
bifalla motionen.

92. Återinför skrotningspremien för uttjänta bilar –
Älvsbyns AK 2020
Det är inte tillåtet att överge en uttjänt bil eller att förvara den på ett sätt som utgör
en risk för människors hälsa eller för miljön. Ändå överges tusentals bilar varje år.
Detta medför stora kostnader för kommuner som måste ombesörja att omhänderta
dessa skrotbilar. Förutom att skrotbilen är nedskräpning betraktas den också som
farligt avfall, så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för
miljön.
Så med tanke på bland annat miljön så föreslår jag:
92:1
att man återinför skrotningspremien så fort som möjligt, samt
92:2

att Distriktskongressen bifaller motionen.

Älvsbyn 2019-12-01
Anita Backman, S-kvinnor Älvsbyn.
Älvsbyns arbetarekommuns repskapsmöte har beslutat bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 92
Gamla bilar som överges i stället för att lämnas till skrotning är ett problem i hela
landet. Att det i dag finns många bilar stående som egentligen är redo att skrotas
illustreras också över hur fort de tillgängliga platserna gick åt i den skrotbilsamnesti
som Jokkmokks kommun utlyste under hösten 2018.
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Alla dessa skrotbilar utgör en klar risk för miljön och för att människor och djur
skadar sig på dem. Det är tydligt att incitamentet att skrota gamla bilar måste öka,
exempelvis genom införandet av en skrotbilspremie.
Distriktskongressen behandlade 2017, 2018 och 2019 motioner om ett återåterinförande av en skrotbilspremie. Distriktsstyrelsen instämde även då med
motionerna och de antogs också av distriktskongressen. Det är alltså redan
Norrbottens partidistrikts åsikt att en skrotbilspremie bör införas.
Till detta kommer även att Socialdemokraterna på vår senaste partikongress
beslutade att hela vårt parti ska arbeta för att åtgärder vidtas för att största möjliga
antal bilar som skrotas verkligen kommer att lämnas till återvinning.
Våra norrbottniska riksdagsledamöter har vid ett flertal tillfällen också tagit upp
frågan om skrotbilar i riksdagen i form av riksdagsmotioner (2015/16:475,
2017/18:2186, 2018/19:1304, 2018/19:1618, m.fl.).
Distriktsstyrelsen ser inte någon anledning till att ändra distriktets tidigare
ställningstagande och arbetet med att verka för en skrotbilspremie fortgår genom att
frågan ständigt aktualiseras i riksdagen.
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.

93. Förbjud mobilanvändning vid cykling –
Älvsbyns AK 2020

Från den 1 februari 2018 får du som förare inte använda mobilen eller annan
kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet
fordon. Regeln är till för att skydda dig och andra i din omgivning.
Denna regel är bra men bör också gälla vid cykling. Man ser alltför ofta cyklister som
har all focus på telefonen och inte på trafiken, vilket kan vara förödande för många.
Kan man lagstifta om hjälmtvång så borde det även gå att utreda om mobilförbud
vid cykling.
Därför yrkar jag på:
93:1
att Distriktskongressen bifaller motionen, samt
93:2

att utreda möjligheten om mobilförbud vid cykling.
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Älvsbyn i december 2019
Anita Backman. S-Kvinnor
Älvsbyn arbetarekommuns repskapsmöte har beslutat bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 93,
Att inte hålla fokus på vägen och omgivningen när du framför ett fordon är förenat
med stora risker. Ett exempel, och ett växande problem, är att använda
mobiltelefonen medan du kör. Det var anledningen till att Riksdagen beslutande att
lagstifta om ett mobilförbud som innebär att från den 1 februari 2018 får du som
förare inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du håller den
i handen när du kör ett motordrivet fordon.
Mot bakgrunden av samma resonemang vill motionären framhålla att det även bör
införas ett mobilförbud för cyklister. Att cykla eller på annat sätt vistas i trafiken och
fokusera på mobiltelefonen istället för omgivningen är givetvis olämpligt och förenat
med olycksrisk. Det är dock inte olagligt.
I Nederländerna har regeringen aviserat att förbjuda mobilanvändning när du cyklar.
Den nya lagen väntas träda i kraft i juli 2019. För Sveriges del är det intressant att
följa hur lagstiftningen faller ut i Nederländerna.
Distriktskongressen behandlade år 2019 en motion om ett förbud mot
mobilanvändning vid cykling. Precis som 2019 håller distriktsstyrelsen med
motionären om att den som vistas i trafiken ska vara uppmärksam och föreslår att
fortsätta på linje som distriktskongressen beslutade 2019, dvs. att i nuläget inte införa
ytterligare särregleringar på området. Både trafikslag och den snabba
teknikutvecklingen medför att lagstiftning riskerar att snabbt bli inaktuell och
ineffektiv.
Distriktsstyrelsens föreslår kongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad

94. Lagstadga om reflexanvändning i mörker –
Älvsbyns AK 2020

40 % av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt.
Genom att bära reflexer syns man bättre och risken för att råka ut för en olycka
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minskar betydligt. Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar, de flesta
olyckor med gående sker i tättbebyggda områden med gatubelysning.
Enligt lagen ska det i mörker finnas reflexer på cyklar, mopeder, rullstolar, sparkar,
traktorer, hästfordon och släpfordon som dras av traktorer eller motorredskap. Men
ingenstans står det att det ska finnas även på människan.
Därför anser jag att det är dags att lagstadga om reflexanvändning i mörker och
yrkar:
94:1
att Distriktskongressen bifaller motionen, samt
94:2

att utreda möjligheten att lagstadga om reflexanvändning i mörker.

Älvsbyn i november 2019
Anita Backman, S-Kvinnor.
Älvsbyns arbetarekommuns repskapsmöte har beslutat att bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 94
Att reflexer gör skillnad för synligheten i trafiken råder det inget tvivel om. En bil
med halvljus kan upptäcka en person som bär reflex cirka fem gånger tidigare än en
mörkklädd person utan reflex, på 125 meters avstånd istället för på bara 25 meter.
Precis som motionären skriver så behövs reflexer inte bara längst landsvägar utan
minst lika mycket i tätbebyggelse där det nog tyvärr också slarvas mer med
reflexanvändandet. Distriktsstyrelsen ställer sig därför positiv till förslaget om att
utreda frågan.
Under året som har gått sedan distriktsårskongressen 2020 skulle ha genomförts,
vilket den här motionen skrevs inför, har vår S-riksdagsbänk lagt förslag i en
riksdagsmotion i linje med det som motionen föreslår.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
bifalla motionen.

95. Åtgärder för en levande landsbygd – Enskild
2021
Det är ett faktum att många i Sverige är i behov av bilen för att kunna ta sig till
jobbet eller för den delen någonstans. Dagens bränsleskatt tar lika mycket betalt av
någon som bor i en del av landet med väl utbyggd kollektivtrafik som någon som bor
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där det inte alls finns kollektivtrafik att förlita sig på. Som en konsekvens av dagens
system måste de som är i större behov av bilen betala mer i slutändan eftersom de
inte har någon annat val än att betala för att kunna ta sig dit de behöver vara. Det
handlar om ett orättvist system eftersom det i praktiken tar mer betalt av de som
behöver bilen mest istället för att ta mer betalt av de som faktiskt har andra
alternativ.
Det ska fortfarande finnas en bränsleskatt i hela landet, men den här motionen syftar
till att differentiera den för att minska kostnaderna för de som behöver bilen och öka
dem för de som inte behöver bilen. Förutom bränsleskatten finns det flera andra
åtgärder som vi socialdemokrater skulle kunna ta till. En sådan är avskrivning av
studieskulder för de som väljer att flytta till eller som redan bor i en
glesbygdskommun.
Vi har ett samhälle i förändring och vissa nödvändiga förändringar kommer att
drabba landsbygden mer negativt än andra. Men det är vår uppgift som
socialdemokrater att väga upp de negativa konsekvenserna. Avskrivning av
studieskulden över tid är ett sätt att locka folk till och göra det enklare att bo på
landsbygden. Ett exempel på hur ett sådant här system skulle kunna se ut är att
nedskrivning sker med 10 procent per år, med ett tak på 40 000 kronor per år och
golv på 4 000 kronor per år. För att få ta del av nedskrivningen ska det krävas att
man har avlagt en examen.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på följande:
95:1
95:2
95:3
95:4
95:5
95:6
95:7

att Socialdemokraterna ska verka för att införa en differentierad
bränsleskatt. Skatten ska utgå ifrån tillgängligheten och möjligheten att
använda kollektivtrafik,
att Socialdemokraterna ska verka för ett studielånssystem med
avskrivning av studieskuld för den som flyttar till eller bor i en
glesbygdskommun,
att Unikum ska anta motionen som sin egen och skicka den till Luleå
Arbetarekommuns representantskap,
att Luleå Arbetarekommun ska anta motionen som sin egen,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till
Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021,
att Luleå Arbetarekommun ska skicka motionen till Norrbottens
Socialdemokratiska Partidistrikts kongress, samt
att Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt ska anta motionen
som sin egen.

Luleå 2020-11-13
Elias Sundberg
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Luleå arbetarekommuns representantskaps beslutar:
Att
bifalla attsats 2,
Att
avslå attsats 1, samt
Att
motionen skickas vidare till Distriktskongressen 2021.

Distriktsstyrelsens utlåtande motion 95
Det är ett faktum att många i Sverige är i behov av bilen för att kunna ta sig till
jobbet eller andra aktiviteter. Dagens bränsleskatt tar lika mycket betalt av någon som
bor i en del av landet med väl utbyggd kollektivtrafik som någon som bor där det
inte alls finns kollektivtrafik att förlita sig på.
Motionären föreslår att bränsleskatten ska differentieras och menar samtidigt att det
fortfarande ska finnas en bränsleskatt i hela landet. Det vore dock väldigt svårt att
införa en rättvist differentierad bränsleskatt.
Motionären föreslår även att det ska införas en avskrivning av studieskulder för de
som väljer att flytta till, eller för de som redan bor i, en glesbygdskommun. En
avskrivning av studieskulden skulle vara ett sätt att göra det attraktivare att bo på
landsbygden, vilket distriktsstyrelsen instämmer i och den här frågan är även tidigare
behandlad av den parlamentariska landsbygdskommittén.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
bifalla att-sats 95:2, samt
Att
avslå att-sats 95:1.

96. Tillräcklig el-kapacitet till hela landet –
Överkalix 2021

Sverige står likt övriga världen i ett helt avgörande skede för att snabbt minska
koldioxidutsläpp vilka orsakar ökad global uppvärmning och ökande antal
naturkatastrofer.
Beslut finns redan om en tidplan för övergång till fossilfri motortrafik. I Norrbotten
är vi oerhört beroende av vägtransporter både vad gäller persontrafik och gods då det
i inlandet inte finns några andra alternativ. De flesta fordonen förutsätts drivas av
elmotorer framgent och då krävs det en utbyggnad av el-kapaciteten i hela länet,
speciellt i glesbygden. I vår kommun med 3300 invånare förbrukar vi idag totalt
samma kapacitet per dygn som krävs för snabbladdning av EN lastbil. Flera åkerier
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och tusentals bilar innebär självklart ett akut behov av höjning av el-kapaciteten in till
samhället som ligger mitt emellan två av Vattenfalls stora kraftledningar.
För eventuella industrietableringar finns ingen utsikt att få erforderlig kapacitet i
närtid då det är den som behöver högre el-kapacitet som ska ansöka om och bekosta
utbyggnad av densamma, en kostnad om ca 100 miljoner kronor och en väntetid av
5-7 år av utredningstid före byggstart!
Sådana här infrastruktursatsningar i glesbygden måste prioriteras och bekostas av
staten då den lilla kommunen omöjligt klarar av det.
Jag yrkar:
96:1

96:2

att Distriktsårskongressen ställer sig bakom att hela landet ska ha en el
kapacitet, som bekostas av staten, för att snabbt kunna minska
koldioxidutsläpp från fordon samt möjliggöra industrietableringar,
samt
att Distriktsårskongressen ger i uppdrag till våra riksdagsledamöter att
driva frågan i Sveriges riksdag.

Anne Jakobsson
Överkalix arbetarekommuns medlemsmöte beslutar:
Att
bifalla motionen.
Distriktsstyrelsens utlåtande motion 96
Motionären skriver att Sverige står likt övriga världen i ett helt avgörande skede för
att snabbt minska de koldioxidutsläpp som orsakar ökad global uppvärmning och
ökande antal naturkatastrofer.
Beslut finns redan om en tidplan för övergång till fossilfri motortrafik. I Norrbotten
är vi oerhört beroende av vägtransporter både vad gäller persontrafik och gods då det
i inlandet inte finns några andra alternativ. De flesta fordonen förutsätts drivas av
elmotorer i framtiden och då krävs det en utbyggnad av el-kapaciteten
(överföringskapaciteten) i hela länet, speciellt i glesbygden.
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning. Överföringskapaciteten måste
dessutom klara industrietableringar. Denna infrastruktursatsning i glesbygden måste
bekostas av staten då mindre kommuner kan ha svårigheter att klara av det på egen
hand.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
bifalla motionen
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G. Kyrkan och monarkin
Föredragandegrupp: Claes Nordmark (sammankallande), Ulrica Hammarström,
Nina Waara, Mats Abrahamsson och Marléne Haara

97. Kyrkan och samhället – Luleå AK 2020
Från historien går att läsa att kyrkan hade hand om många frågor som vi idag kan
finna i kommunal och regional verksamhet. Ekonomin är problematisk inom kyrka,
kommun och region och därför bör man se över var man kan samarbete och
samverka för att klara av ekonomin i framtiden.
Jag är övertygad om att det bör gå att finna samverkansformer inom många områden
och därför bör det göras en organisationsgenomlysning om var, hur och inom vad
samverkan kan göras.
Jag yrkar:
97:1
97:2
97:3
97:4

att vi försöker vara positiva till samverkan och samarbeten inom olika
områden,
att nya organisationer kan skapas som ger oss en samhällelig bättre
ekonomi för medborgarna,
att Luleå AK bifaller motionen och skickar den vidare till
distriktskongressen,
att Distriktskongressen bifaller motionen och skickar den vidare till vår
riksdagsgrupp att ta upp i riksdag och regering.

Luleå 2019-11-04 Eva Hedesand Lundqvist
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 97
I motionen lyfts den kärva ekonomiska situation som kommun, region men också
kyrkan står inför. Samverkan och samarbete mellan dessa organisationer inom
lämpliga områden är positivt och ett kontinuerligt pågående arbete. Det kan dock
riskera att bli kostsamt att skapa nya organisationer som föreslås i motionen.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse 97:1 besvarad
Att
avslå 97:2
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98. Öka Socialdemokraternas engagemang i
Kyrkovalet i alla kommuner i Norrbotten –
Gällivare 2021
2021 är det kyrkoval och mandat på nationell, regional och lokal nivå ska tillsättas av
partier och olika nomineringsgrupper för 4 år framåt. Socialdemokrater i
kyrkopolitiken i Norrbotten kan göra stor nytta och skillnad i kyrkopolitiken.
Engagemanget för kyrkovalet har ökat betydligt i förra valet men är fortfarande lågt
hos politiker och medlemmar. Det borde vara större!
I Kyrkovalet 2017 så ökade valdeltagandet på alla nivåer:
Valdeltagande 2013 och 2017
Nivå
Valdeltagande 2017 % Valdeltagande 2013 %
Kyrkomöte
19,8
12,76
Stiftsfullmäktige (Luleå)
19,8
Ex.Kyrkofullmäktige Luleå
17,71
11,04
Ex Kyrkofullmäktige
12,58
7,63
Gällivare
Ex Kiruna
13,58
9,48
Ex Jokkmokk
19,21
17,46
Socialdemokraterna i Svenska kyrkan spelar en stor roll nationellt, i Luleå stift och i
lokala kyrkofullmäktigeförsamlingar. Några exempel:
Nivå
Socialdemokraterna
%
Kyrkomöte
30,34
Stiftsfullmäktige 44,13
Luleå
60,96
Gällivare
62,54
Kiruna
53,38
Jokkmokk
54,37
Svenska kyrkan är Sveriges i särklass största folkrörelseorganisation och en
angelägenhet för nästan 6 miljoner medlemmar. Kyrkans ansvar för
begravningsverksamheten i kommunen finansieras av alla skattebetalare och är en
angelägenhet för alla.
Svenska kyrkans verksamhet är viktig för många och står inför stora
framtidsutmaningar.
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Jag tror att vi socialdemokrater kan göra skillnad och nytta i kyrkopolitiken, både
som parti med vår värdegrund och med våra politiska erfarenheter från att politiskt
leda offentliga organisationer.
Våra socialdemokratiska grundvärderingar om alla människors lika värde och rätt och
att vi står upp mot ojämlikhet, rasism, sexism och homofobi ligger mycket nära den
värdegrund som genomsyrar Svenska kyrkan.
” Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och
hållbarhet i harmoni med värdegrunden”
Vårt parti och vi aktiva socialdemokrater har erfarenheter av politiskt arbete från
kommuner, regioner och riksdag som svenska kyrkan har stor nytta av i arbetet med
de stora framtidsutmaningar som man står inför under många år framåt.
Det finns stora utvecklings- och förändringsbehov inom både den kyrkliga delen och
begravningsverksamheten.
Svenska kyrkan beräknas tappa över 20% av medlemmarna fram till 2030 och måste
arbeta hårt med att öka värdet av medlemskapet och anpassa kostnaderna till
betydligt lägre intäkter.
Svenska kyrkans ansvar för begravningsverksamheten, som finansieras av alla
kommuninnevånare, står inför stora förändringar av anhörigas behov och
förväntningar.
Svenska kyrkan behöver en politisk ledning som tillsammans med personalen inom
kyrkan analyserar och tar tag i framtidsutmaningarna.
Vårt parti och många av våra aktiva socialdemokrater har kunskaper som kan göra
skillnad och nytta i Kyrkopolitiken.
Vi behöver engagera fler socialdemokrater i den praktiska kyrkopolitiken och vi
behöver utöka utbytet av kunskaper och erfarenheter mellan de aktiva i kyrkan i våra
14 norrbottenskommuner.
Jag yrkar:
98:1
98:2

att partidistriktet uppmanar alla arbetarekommuner att försöka få fler
att engagera sig konkret i det politiska arbetet i Svenska kyrkan, samt
att partidistriktet tar initiativ till någon form av strukturerat
erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan våra aktiva inom kyrkan i
Norrbotten före valet 2021 och under nästa mandatperiod.

Tomas Junkka, Gällivare
Gällivare arbetarekommuns medlemsmöte beslutar:
Att
bifalla motionen.
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Distriktsstyrelsens utlåtande motion 98
Som motionären skriver är det viktigt att få fler att engagera sig i det politiska arbetet
i Svenska Kyrkan. Motionären yrkar på att det behövs initiativ för ett mer
strukturerat erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan de aktiva inom kyrkan i
Norrbotten före kyrkovalet 2021.
Detta är ett viktigt val då det oftast spiller över på det allmänna valet under
nästföljande år, det går att se ett tydligt samband. Våra socialdemokratiska
grundvärderingar om alla människors lika värde och rätt och att vi står upp mot
ojämlikhet, rasism, sexism och homofobi ligger mycket nära den värdegrund som
genomsyrar Svenska kyrkan. I dag är kampen mot de högernationella krafterna ett
oerhört viktigt uppdrag för vårt parti och det gäller inte minst inom politiken i
Svenska kyrkan.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta:
Att
bifalla motionen

99. Om monarkin – Gällivare AK 2020
I Socialdemokraternas partiprogram finns övergången till republik inskrivet sedan
länge, men detta har inte fullföljts, trots att vårt nuvarande statsskick, som bygger på
arvsrätt är både otidsenligt och synnerligen odemokratiskt. Vi anser därför att
socialdemokraterna måste ta nya steg för att påbörja övergången mot republik eller
åtminstone skapa större insyn i monarkin. Ett av dom påstående som figurerat i
sammanhanget är ett det inte skulle bli billigare än vårt nuvarande statskick att införa
Republik. Detta är ett klart missvisande påstående då vi vet att exempelvis Hovstaten
inte sorterar under offentlighetsprincipen. Med andra ord, man är i dessa fall inte
skyldiga att redovisa några bokslut eller skapa insyn i hur stora kostnader monarkin
har eller hur pengarna används. För att skapa transparens i monarkin tycker vi att det
är viktigt att alla pengar som tillfaller hovet eller hovets verksamheter måste redovisas
som en helhet. Det är först när svenska folket kan se helheten som ett informerat val
om monarkins varade eller icke varande kan göras. Undantagen gällande
offentlighetsprincipen bygger på gamla mossiga beslut från tider då Sverige inte var
en demokrati.
Vi yrkar därför:
99:1
att Gällivare arbetarkommun antar motionen som sin egen och sänder
den vidare till distriktskongressen för behandling, samt
99:2

att Distriktskongressen ger den norrbottniska riksdagsbänken i uppgift
att driva frågan om att offentlighetsprincipen ska gälla alla de
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verksamheter som monarkin är inblandad i, och därmed redovisa hur
stor den totala kostnaden för monarkin är.
Valter Vågman, Hakkas S förening
Gällivare Arbetarkommuns medlemsmöte beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 99
I motionen lyfts föredömligt att offentlighetsprincipen ska gälla alla de verksamheter
som monarkin är inblandad i och därmed redovisa den totala kostnaden.
I vårt partiprogram inför valet står följande:
“Den demokratiska processen och samhällsförvaltningen måste bygga på offentlighet
och insyn, och på klara och rättvisa spelregler. Politiska uppdrag och tjänster inom
offentlig förvaltning måste stå öppna på lika villkor för alla medborgare. Som en
konsekvens av dessa generella krav på samhällsförvaltningen vill socialdemokratin
också verka för att monarkins arvsprincip avskaffas och ersätts av en republik, där
statschefen direkt eller indirekt väljs av folket. Denna förändring förutsätter, som alla
demokratins förändringar, en majoritet bland befolkningen.”
Under året som har gått sedan distriktsårskongressen 2020 skulle ha genomförts,
vilket den här motionen skrevs inför, har vår S-riksdagsbänk lagt förslag i en
riksdagsmotion i linje med det som motionen föreslår.
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen:
Att
bifalla motionen.

H. Internationellt
Föredragandegrupp: Claes Nordmark (sammankallande), Ulrica Hammarström,
Nina Waara, Mats Abrahamsson och Marléne Haara

100. Israel och Palestina – Luleå AK
Israeliska ockupations- och bosättningspolitiken fortsätter att kränka folkrätten och
utgör ett hinder för fredsförhandlingar mellan israeler och palestinier. Staten Israel
har rätt till existens inom säkra och erkända gränser.
Men även det palestinskafolket har rätt till en självständig stat, en rätt om idag och
hittills förvägrats dem.
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Alla parter måste avstå från terrorhandlingar.
Endast seriösa förhandlingar, där alla relevanta parter deltar kan nå en hållbar lösning
som bidrar till fred och säkerhet.
Jag yrkar;
100:1
100:2
100.3

att Sverige fortsättningsvis skall fortsätta arbeta för en tvåpartistat
nom området,
att Luleå AK bifaller motionen och skickar den vidare till
distriktskongressen, samt
att Distriktskongressen bifaller motionen och skickar den
vidare till vår riksdagsgrupp att ta upp i riksdag och regering

i

Luleå 2019-11-04 Eva Hedesand Lundqvist
Luleå Arbetarekommuns representantskap beslutar att bifalla motionen i sin
helhet.
Distriktsstyrelsens utlåtande, motion nr 100
Socialdemokraterna tror på en framtid i Mellanöstern med två fria, livskraftiga och
demokratiska stater som lever i fred sida vid sida. Socialdemokraterna arbetar för att
både israeler och palestinier ska ha rätt till frihet, utveckling och säkerhet inom säkra
och erkända gränser.
Ett av den S-ledda regeringens första beslut var att erkänna staten Palestina.
Världssamfundet måste föra en dialog med alla relevanta parter i konflikten. Det är
viktigt att fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina kan leda fram till en varaktig
fred. Detta är en svår process och därför måste alla parter avstå från våld och
möjliggöra fredsförhandlingar.
Israel fortsätter bygga ut bosättningarna, som utgör nästan hälften av Västbankens
yta, trots omvärldens protester. Dessa folkrättsligt illegala bosättningar är ett av de
största hindren för en tvåstatslösning. Handel med produkter från bosättningarna
bidrar till att upprätthålla dagens situation. Det är positivt att EU har ett handelsavtal
med Israel. Avtalet omfattar dock inte produkter från bosättningarna då dessa
produkter inte är från Israel. Socialdemokraterna välkomnar EU-beslutet från
november 2015 om att införa nya varumärkningsregler för produkter från de
israeliska bosättningarna.
Socialdemokraterna arbetar för att Sverige internationellt och i EU kräver att
utbyggnaden av bosättningar upphör, muren på ockuperad mark rivs, ockupationen
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av Västbanken och Östra Jerusalem avslutas samt att blockaden av Gaza upphör. Vi
arbetar också för att EU-kommissionen ska överväga lämplig EU-lagstiftning för att
motverka finansiella transaktioner till stöd för bosättningarna.
Distriktsstyrelsen har vid tidigare DÅK svarat på en liknade motion och
partidistriktet har sedan dess inte ändrat uppfattning i frågan att fortsätta att arbeta
för en tvåstatslösning i Israel och Palestina.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att
anse motionen besvarad.
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