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Motion 1  

Socialdemokraternas Partidistriktskongress 2020 

Individuella rehabiliteringsbehov nödvändigt för långtidssjukskrivna 

Fler sjuka måste omfattas av vår gemensamt finansierade sjukförsäkring och sjukersättning. 

Försäkringskassan tolkar i dagsläget lagstiftningen orimligt och orealistiskt snävt. Ingen 

hänsyn tas till individuell rätt till rehabiliteringsbehov eller för tillfrisknandet nödvändig 

omställningsperiod. Långtidssjuka hamnar allt för ofta i en utsatt och hjälplös, ofta förtvivlad 

situation. De blir straffade för att de blivit sjuka och blir definitivt inte bättre.  

Begreppet arbetsförmåga måste förtydligas i en klar definition och anpassas till den verklighet 

som råder på arbetsmarknaden i förhållande till sjukdomen och/eller funktionsnedsättningen. 

Statens berörda myndigheter såväl som arbetsmarknadens parter bör ingå i ett tätare och mer 

effektivt samarbete för att tillhandahålla en mer rättssäker bedömning av arbetsförmåga.  

Institutet för stressmedicin ISM beskriver vissa sjukdomar som mer svårbedömda än andra, 

bland dem hör ångest- och depressionstillstånd. ISM har konstaterat att kvalitén i 

arbetsförmågebedömning är låg i Sverige. Det saknas dessutom utvecklade modeller för hur 

bedömningen ska gå till. Så kallad tyst kunskap och erfarenheter från tidigare patientarbete är 

vad läkare har att tillgå i bedömningsarbetet. Att bedöma sjukskrivning och arbetsförmåga hos 

patienter med depressions- och ångestsjukdom är ingen lätt uppgift, vilket bekräftas av 

praktiserande läkare i både Sverige och utomlands. Det finns ingen given vetenskapligt 

utarbetad mall att utgå ifrån.  

För att öka kunskapen om hur läkare bedömer arbetsförmåga har en kvalitativ studie utförts 

på institutionen för Socialmedicin vid Göteborgs Universitet tillsammans med Institutet för 

stressmedicin. Studien presenterades i juli 2018 i BMC Family Practice. Studien bygger på 

läkares kliniska praktik. Resultatet av studien kan användas som pedagogiskt verktyg för att 

öka kvalitén på läkares bedömning av arbetsförmåga och därmed utarbetas till en fungerande 

bedömningsmodell. 

https://www.vgregion.se/ov/ism/isms-forskning/Nyheter_ISM_forskning/ny-studie-okar-

lakares-kunskap-om-arbetsformagebedomning/ 

https://bmcfampract.biomedcentral.com/ 

Yrkande: 

https://www.vgregion.se/ov/ism/isms-forskning/Nyheter_ISM_forskning/ny-studie-okar-lakares-kunskap-om-arbetsformagebedomning/
https://www.vgregion.se/ov/ism/isms-forskning/Nyheter_ISM_forskning/ny-studie-okar-lakares-kunskap-om-arbetsformagebedomning/
https://bmcfampract.biomedcentral.com/
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1. Att - Socialdemokraterna ser till att det införs en ny rehabiliterings- och 

omställningsperiod där statens berörda myndigheter och arbetsmarknadens parter 

ingår. 

2. Att - Socialdemokraterna ser till att verktyg som tagits fram av Socialmedicin vid 

Göteborgs Universitet och institutet för stressmedicin ISM samt andra liknande 

aktörer genom kvalitativa studier om arbetsförmågebedömning kommer till 

användning.  

3. Att - Socialdemokraterna tillför högre anslag till forskning i syfte att utveckla korrekta 

och rättsäkra verktyg för aktörer som bedömer arbetsförmågan hos sjukskrivna.  

4. Att - Socialdemokraterna i Lunds arbetarekommun antar motionen som sin egen och 

sänder den vidare till den skånska partidistriktskongressen 2020   

5. Att - Socialdemokraternas partidistriktskongress bifaller motionen och sänder den 

vidare till Socialdemokraternas skånska riksdagsgrupp.  

 

Motionärer  

Ann-Louise Levau 

Agneta Geijer 

Ylva Granqvist 

Lund 

 

Styrelsens utlåtande över motion 1 

Styrelsen delar i stort motionärens åsikter. Styrelsen menar dock att det inte går att specificera 

exakt vilken forskning som ska användas på det sätt som motionären valt att göra. 

Styrelsen föreslår medlemsmötet besluta: 

Att insända motionen som enskild. 
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Motion 2 

Motion till Socialdemokraternas partidistriktskongress 2020 

Sjuka ska garanteras trygghet 

En rapport från LO visar på att andelen personer i Skåne som fått avslag på sin ansökan om 

sjukpenning i samband med prövning vid sjukdag 180 har ökat från 0,8 procent 2014 till 7,4 

procent 2017. Det är främst arbetarklassens kvinnor som drabbas av den hårda tillämpningen 

av dagens sjukförsäkring. Det är de som i störst utsträckning toppar sjukhälsotalen på grund 

av fysiska såväl som psykiska arbetsskador. Orsaken beror ofta på att kompetensen inom 

området för kvinnors arbetssjukdomar är knapphändig. 

Gamla klass- och könsorättvisor återskapas och förstärks när människor som blivit för sjuka 

för att kunna arbeta inte längre får ekonomisk trygghet utan tvingas förlita sig på anhöriga, 

vänner och välgörenhetsorganisationer.  

En fungerande sjukförsäkring är grundläggande för vår tillit till välfärdsstaten. Faller vi, som 

med hårt arbete bär och burit upp välfärden behöver vi veta att det trygghetssystem vi betalt 

för via sjukförsäkringsavgiften klickar in när vi behöver hjälp att resa oss upp igen. Det är den 

tryggheten som skapar lojalitet och god sammanhållning i ett samhälle.  

Yrkande: 

 1.     Att – Socialdemokraterna verkar för att inkomstbortfallsprincipen i sjukförsäkringen 

återupprättas. 

2.     Att- Socialdemokraterna verkar för att höja inkomsttaket och ersättningsnivån i 

sjukförsäkringen.  

3.     Att – Socialdemokraterna verkar för att inkomsttaket i sjukförsäkringen ligger på en nivå 

som gör att 80 procent av lönerna ligger under det och indexeras med löneutvecklingen. 

4.     Att – Socialdemokraterna verkar för att ersättningsnivån i sjukförsäkringen ska motsvara 

80 procent av lönen.  

5.     Att- Socialdemokraterna verkar för att självrisken i sjukförsäkringen bestäms av 

inkomsttaket och ersättningsnivån.  

6.     Att- Socialdemokraterna ser till att karensavdraget avskaffas i sjukförsäkringen 
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7.     Att-  Socialdemokraterna verkar för att den inkomstrelaterade sjukersättningen har 

samma inkomsttak som sjukpenningen. 

8.     Att- Socialdemokraterna ser till att garantiersättningarna höjs.  

9.     Att – Socialdemokraterna i Lunds arbetarekommun antar motionen som sin egen och 

sänder den vidare till den skånska partidistriktskongressen 2020 

10.  Att- Socialdemokraternas partidistriktskongress bifaller motionen och sänder den vidare 

till Socialdemokraternas skånska riksdagsgrupp att behandla.  

Motionärer  

Ann-Louise Levau 

Agneta Geijer 

Ylva Granqvist 

Lund 

Styrelsens utlåtande över motion 2 

Styrelsen instämmer i den problembild motionären beskriver. Motionären vill, i första att-

satsen att inkomstbortfallsprincipen i sjukförsäkringen ska återupprättas. Det är något oklart 

vad motionären menar med detta. Genom taket i sjukförsäkringen har avsteg gjorts från 

inkomstbortfallsprincipen. Styrelsen anser att det är fullt rimligt att sjukförsäkringen har ett 

tak. I den andra att-satsen vill motionären att taket i sjukförsäkringen höjs. Detta instämmer 

styrelsen i. När fler och fler hamnar över taket i sjukförsäkringen urholkas systemet. 

Formuleringen av den tredje att-satsen är problematisk då den kan tolkas på flera sätt. Det går 

dels att uppnå att-satsens mål genom att höja taket i sjukförsäkringen. Men samma mål går 

även att uppnå genom att sänka lönerna, vilket styrelsen är emot. Den fjärde att-satsen 

instämmer styrelsen delvis i. Styrelsen håller med motionären att sjukförsäkringen ska 

motsvara 80 procent av lönen, dock upp till ett tak. Styrelsen menar att grunden i 

sjukförsäkringssystemet ska vara att 80 % får 80 %. 

Styrelsen föreslår medlemsmötet besluta: 

Att insända motionen som enskild. 
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Motion 3  

Rädda vår sjukvård. 

Debatten om Svensk sjukvård präglas av kritik på många områden. Detta trots att vi samtidigt 

har tillgång till vård och behandlingar inom stora områden som är bland den bästa i världen. 

Kritiken handlar i huvudsak om köer, väntan och tillgänglighet. Nu har problemen eskalerat, 

Regionerna i Sverige har nästan samfällt rapporterat att man inte längre klarar av sitt uppdrag. 

Det fattas vårdplatser, det fattas resurser på flera områden. Personalen lämnar sina 

anställningar på grund av dålig arbetsmiljö, för högt tryck. Risk för uppenbar  vanvård. Hälsa 

och människoliv kommer att i än högre grad stå på spel om inget görs. 

De flesta av Sveriges 21 regioner klarar inte ekonomin. De flesta prognostiserar stora 

underskott. Mer än var tredje region uppger att den dåliga ekonomin kommer att leda till 

sämre vård. 

Förutsättningarna är olika i landet. I storstadsregionerna finns störst tillgång till kvalificerad 

vård. I de regionerna finns också de största skatteunderlagen och därmed de lägsta 

skattesatserna. Det betyder samtidigt ett högt skattetryck för medborgarna i områden utanför 

dessa regioner.  Till detta kan läggas att skatten till regionerna saknar progressivitet, vilket 

ytterligare ökar orättvisorna. Detta trots utjämningsbidrag. 

Det borde stå klart för alla att sjukvården måste omorganiseras. 

Sjukvården måste överföras till staten. Regionernas organisationer har med allt större 

tydlighet visat sin oförmåga att klara sitt uppdrag. 

Socialdemokratins strävan måste vara en rättvis och god sjukvård. Allas lika rätt till den bästa 

vård som går att nå. Högerns alternativ, segregerad vård, såsom privata försäkringar, som 

garanterar tillgänglighet för fåtalet och deras yttersta mål - helt privatiserad vård måste 

avvisas. 

 

Undertecknad med hänvisning till ovanstående text föreslår, 

att, Regioner omorganiseras  innebärande att staten övertar drift och det totala ansvaret för 

sjukvården. 
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att, Lunds Arbetarekommuns medlemsmöte beslutar bifalla motionen, och översända 

densamma till distriktskongressen. 

att, därest Lunds arbetarekommuns medlemsmöte ej bifaller motionen, den översänds till 

distriktskongressen som enskild. 

att, Socialdemokratiska distriktskongress bifaller motionen och översänder den till 

partistyrelsen. 

Tord Persson. Södra Sandby. 

 

Styrelsens utlåtande över motion 3 

Motionären lyfter fram behovet av en jämlik sjukvård i hela landet och styrelsen delar 

uppfattningen om att det är en mycket viktig fråga. Vidare instämmer styrelsen i att det på 

många av landets regioner finns stora ekonomiska utmaningar för sjukvården (och annan 

välfärd). Motionären lyfter också fram vårdplatsbrist och dålig arbetsmiljö inom vården vilket 

leder till risk för vanvård och sämre hälsa. Styrelsen instämmer i att brist på vårdplatser och 

dålig arbetsmiljö är två av flera problem som måste lösas inom sjukvården. Lösningen för att 

öppna fler vårdplatser ligger dock inte i vilken huvudman som styr vården. För att öppna fler 

vårdplatser behövs fler anställda med rätt kompetens – något som gör att det behöver 

rekryteras fler. Förutom en ökad rekrytering behöver också arbetsmiljön förbättras – så att de 

som arbetar inom vården vill och kan stanna på det arbete de har. Det problemet och den 

utmaningen är inte avhängig om det är en regional eller statlig huvudman. Däremot påverkas 

givetvis innehållet och inriktningen på den förda politiken på personalområdet av vem som 

styr. En borgerligt styrd region får en borgerlig politik. Precis som en borgerligt styrd stat får 

det. Styrelsen menar att det handlar om att tillräckligt mycket resurser måste tillföras till 

sjukvården och annan välfärd. Att problemet snarare ligger i en underfinansiering av 

välfärden och en markandisering som tränger undan resurser – än i vilken huvudman som står 

för verksamheten. Precis som motionären skriver menar styrelsen att privata försäkringar och 

ökade privatiseringar skapar ökad ojämlikhet – och också riskerar att undergräva legitimiteten 

för den offentliga välfärden på sikt.  

Däremot delar inte styrelsen motionärens uppfattning att lösningen på problemet är en 

omorganisering och flytt av huvudmannaskapet. Det finns en övertro på att skola eller 

sjukvård skulle bli bättre bara för att den förstatligades. Staten sköter flera uppgifter bra men 



11 
 

det finns även områden där mycket kan förbättras, precis som på kommunal och regional 

nivå. Den lokala kännedomen och direkta förankringen och närheten till medborgaren riskerar 

att bli lidande av en ökad centralisering vilket ett förstatligande torde innebära. Redan idag ser 

vi utmaningar att i vår nuvarande organisation skapa den lokala förankring och dialog som är 

viktig för beslutsfattare att ha. En än större organisation skulle risker att påverka 

medborgarnas möjlighet till påverkan och politikernas möjlighet till kännedom om lokala 

frågor. Vi värnar också om det lokala självstyret och tycker att det är en viktigt för vår 

demokrati. 

Det staten kan göra för att upprätthålla likvärdig och jämlik vård är delas att ta fram riktlinjer 

och föreskrifter via exempelvis socialstyrelsen men också att genom ökade statsbidrag ge 

bättre förutsättningar för kommuner och landsting att leva ge den service medborgarna är i 

behov av. Även privata sjukförsäkringar och privat vårds vara eller ickevara är en fråga som 

kan förändras på statlig nivå. Man kan sälla sig frågan varför en sådan reglering inte 

presenteras. Genom förordningar, föreskrifter och riktlinjer finns redan ett väl utvecklat 

styrinstrument från statligt håll.  

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som enskild 
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Motion 4 

Motion till Skånes socialdemokratiska partidistrikt. 

Reformera LAS! 

Under nittonhundratalet var paragraf 32 i SAF:s (Svenskt Näringsliv) stadgar den för LO mest 

förhatliga paragrafen som utvecklades att bli praxis även civilrättsligt.  Texten i denna stadga 

som innebar att arbetsgivaren hade rätten att fritt leda och fördela arbetet, samt antaga och 

avskeda arbetare. I samband med att den nyvalda riksdagen 1982 infördes ett antal 

arbetsmarknadslagar fanns även ”Lagen om anställningsskydd”. Även medbestämmandelagen 

(1976) innebar begränsningar av arbetsgivarens ensidiga rätt vad gäller 

anställningsförhållande. 

Fortfarande anser kapitalet och den samlade borgerligheten att lagen skall reformeras, det vill 

säga, återigen göra löntagarna rättslösa. Detta har inneburit en överenskommelse inom det så 

kallade 73-punkts programmet. Vi motionärer delar uppfattningen att lagstiftningen skall 

moderniseras. Vi menar att själva syftet med lagarna var att tillförsäkra de anställda en rimlig 

trygghet i anställningen. Under åren har lagen och tillämpningen alltmer urgröpt densamma.  

Då lagen antogs innehöll den punkterna ’provanställning’ och ’visstidsanställning’. 

Huvudregeln bör vara tillsvidareanställning. 

Skäl till uppsägning från en fast anställning fanns under två rubriker, arbetsbrist eller 

personliga skäl. Båda punkterna skall betyda sakliga skäl och innebär förhandlingsplikt 

mellan parterna. Under åren har det skett en del ändringar, oftast till löntagarnas nackdel. 

Anställningsformer som timanställningar och visstidsanställningar har på många sätt tänjt på 

de ursprungliga intentionerna med lagen. Även begreppet kompetensbrist har missbrukats. 

Där arbetsgivarens skyldighet till kompetensutveckling av anställda har försummats. 

Generellt sett är stora delar löntagare utsatta för rovdrift, årtal av timanställningar där man 

rings in vid behov, där provanställningar förlängs under år genom olika kryphål i lagen. 

Lagens syfte var att vikariat, viss tid m.m.  efter 12 månader skulle övergå i fast anställning. 

Nu kan den tiden överskridas väsentligt genom att man räknar fram egentlig arbetstid. Man 

kan även få en anställning där anställningen är skyddad, medan timmar inte är skyddade, s.k. 

”hyvling”, detta har fastställts genom dom i AD. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi, 
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att lagen skall återgå till de ursprungliga intentionerna med att arbetstagaren efter 

ett års anställning (vikariat, provanställning m.m.), skall erbjudas fast anställning. 

att  vid uppsägning av skäl som avsaknad av kompetens från arbetstagarens sida 

skall arbetsgivaren kunna påvisa erbjudande av relevant kompetensutveckling. 

att  timanställning skall jämställas med övriga anställningsformer. 

att  vid anställning skall arbetstid också vara skyddad. Den s.k. hyvlingen skall 

avskaffas. 

att  värna nuvarande turordningsregler. 

 

Signerat,  

 

Embla Lindau,                        Elfva Barrio, 

Lunds arbetarekommun  Lunds arbetarekommun 

 

Styrelsens utlåtande över motion 4 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 
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Motion 5 

En mer levande socialdemokrati  

Socialdemokratin står inför en kris med svagare resultat i valen, större samhällsklyftor och 

starkare splittringar inom partiet. Samtidigt sjunker medlemsantalet och allt fler svenskar 

upplever en apati inför politiker och politik generellt, vilket driver väljare till SD.  

Möjligheten finns att lyssna till medlemmarna, att öppna upp för debatt inom partiet och att 

låta medlemmarna utkräva ansvar från de som faktiskt har uppgiften att representera partiets 

gemensamma åsikter; partiets ledare. 

För utan medlemmarna hade inga reformer gjorts, inga val vunnits och partiet hade kanske 

inte ens funnits. Ändå finns det ingen mekanism som gör att medlemmarna kan utkräva 

ansvar från partiets ledare, som idag har mycket stora formella och informella friheter. Dessa 

måste existera under ett ansvar mot medlemmarna. Annars kan partiets ledning glida för långt 

från verkligheten och riskera att man driver en politik som ingen annan än de själva vill driva. 

En ökad öppenhet är därför nödvändig, inte bara i stunden men för att stärka partiets interna 

sammanhållning i framtiden. För när en tredjedel av LO-medlemmarna röstar på SD, då är 

partiet splittrat.  

Valen ska ske genom att medlemmar anmäler sitt intresse till sitt partidistrikts 

distriktskongress som då fattar ett beslut om att nominera en kandidat. Kandidater måste 

nomineras av minst en distriktskongress för att kunna ställa upp som kandidater i ett 

partiledarval. Valet till partiledare avgörs genom majoritetsprincipen, om ingen kandidat får 

mer än 50% av rösterna i första omgången hålls ett ytterligare val mellan de två populäraste 

kandidaterna, för att skapa brett stöd för den vinnande kandidaten.  

 

Jag föreslår 

Att Lunds Arbetarekommun antar motionen som sin egen.  

Att Lunds Arbetarekommun skickar vidare motionen till Socialdemokraterna i Skånes 

partidistriktskongress 2020.  

Att ett nomineringssystem införs där partimedlemmar kan anmäla sin kandidatur till 

partiledarposten genom sitt partidistrikts distriktskongress.  
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Att en kandidat till partiledarposten måste nomineras av minst ett partidistrikts kongress för 

att kunna ställa upp som partiledarkandidat.  

Att medlemmarna kan rösta med lika rösträtt mellan olika partiledarkandidater.  

Att endast partimedlemmar som har varit medlemmar av partiet i minst två månader har lika 

rösträtt i partiledarval. 

Att valet av partiledare sker i två omgångar där om ingen kandidat får över 50% av rösterna 

hålls det omedelbart en andra omgång mellan de två populäraste från den första omgången.  

 

LSSK 

Styrelsens utlåtande över motion 5 

Motionären tar i motionen upp viktiga frågor som hur vi får ett ökande engagemang i partiet. 

Dock väljer motionären, samtidigt som motionären argumenterar för ökat medlemsinflytande, 

att föreslå stadgeändringar som starkt skulle begränsa medlemmarnas inflytande. Inom 

Socialdemokraterna står det varje medlem fritt att kandidera till samtliga poster där 

medlemmen har (huvud)medlemskap. Att då kräva att kandidaturer till partiordförande ska 

filtreras genom en distriktskongress är en stark begränsning av medlemmens rättigheter. Lika 

så anser styrelsen att 6:e att-satsen innebär en begränsning av medlemmars möjlighet till 

inflytande. I dag finns en begränsning i stadgan en begränsning likt den motionären nämner, 

den nuvarande är dock 14 dagar.  

Då motionen innebär så pass stora negativa begränsningar av interndemokratin anser styrelsen 

att motionen ska avslås. 

Styrelsen föreslår medlemsmötet besluta: 

Att avslå motionen.  
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Motion 6 

Motion om kärnvapenfri zon 

 

     Kärnvapenfria zoner      Stater som har 

kärnvapen      "Nuclear sharing"     Icke-spridningsavtalet 

Jag har varit i Hiroshima och finner till min förskräckelse att Sverige inte är en kärnvapenfri 

zon! Jag skäms när jag ser att nästan alla länder söder om ekvatorn är det men inte vårt land. 

Illustreras av kartan ovan. 

En gång i tiden beslöt Lunds kommunfullmäktige att staden Lund skulle deklarera sig som 

kärnvapenfri zon. Hedersamt och det uppmärksammades tom i Hiroshima så att stadens 

borgmästare fick en inbjudan därifrån. Osäkert dock om beslutet kvarstår idag! 

I Nagasakis fredsmuseum har man i ett rum en lång vägg med årtal där fredsarbete beskrivs 

de senaste hundra åren. I rummen intill illustreras tydligt vad som händer när freden sätts på 

undantag och kärnvapen används. 

I fredslinjen år 1986 finns Olofs Palme med på bild och hans fredsarbete beskrivs och att hans 

liv offrades på den politiska arenan. 

Skåne, Sverige och världen är i stort behov av nya initiativ i frågor om fred och frihet för 

människor och då är det viktigt att börja där man står. Frågan om kärnvapenfria zoner måste 

åter tas upp. Idag finns flera områden i världen som är kärnvapenfria zoner: Latinamerika och 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_sharing
http://sv.wikipedia.org/wiki/Icke-spridningsavtalet
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Karibien, södra Stilla Havet, Sydostasien, Mongoliet, Centralasien och Afrika. För närvarande 

omfattar kärnvapenfria zoner mer än 50 % av jordens landyta (varav 99 % av allt land på 

södra halvklotet), och 119 av världens 195 självständiga stater samt 18 andra områden. 1,9 

miljarder människor bor inom zonerna. 

 

Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar  

att  uppdra åt distriktsstyrelsen att verka för att Sverige ska arbeta för en kärnvapenfri 

värld fullt ut 

att  uppdra åt den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen att lägga förslag om att 

Skåne ska förklara sig som kärnvapenfri zon 

att  skicka motionen till partistyrelsen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen 

att uppmana Lunds arbetarkommun att anta motionen som sin egen 

 

 

 

SAP Östra staden  

 

Monica Molin 

Lund 2019-12-19 

 

Styrelsens utlåtande över motion 6 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 
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Motion 7  

Inför obligatoriskt teckenspråk för alla barn i förskolan och grundskolan 

En promille av ett lands befolkning är barndomsdöva. Därutöver räknas de som har 

teckenspråk som andraspråk eller är födda av döva föräldrar (SOU 2004:83). I Sverige är 

cirka 900 000 personer teckenspråkiga. Teckenspråk är nationellt och har avancerad 

grammatik. 

År 2009 antog riksdagen lagförslaget om att införa en skyldighet för det allmänna att skydda 

och främja det svenska teckenspråket (SFS 2009:600 § 9). Teckenspråket blev erkänt som de 

dövas förstaspråk 1981.  

I läroplanen för specialskolan står att döva ska läsa teckenspråk och svenska för att uppfylla 

”kraven på delaktighet” i samhället. Hur ska delaktigheten uppfyllas om inte normalhörande 

lär sig teckenspråk? 

Teckenspråket är tredimensionellt. Majoriteten av dyslektiker har i vetenskapliga studier visat 

sig ha lättare för tredimensionella former än icke dyslektiker. Dyslektiker skulle alltså också 

ha stor glädje av att lära sig teckenspråk. Neurologer och specialpedagoger har i vetenskapliga 

studier konstaterat att hörande barn stärker sina kognitiva förmågor vid användning av 

teckenspråk. Språkutvecklingen och den motoriska utvecklingen sker snabbare. Ordförrådet 

blir rikare. Bebisar kan börja lära sig teckenspråk redan när de är 4 – 6 månader. Teckenspråk 

hjälper även människor med språkstörningar att kommunicera på annat sätt än med öron och 

mun. 

Nästan alla normalhörande får sämre hörsel på äldre dagar. Några blir helt döva. Alla kan när 

som helst drabbas av sjukdomar som gör det svårt att prata med munnen.  

Det är viktigt att stärka känslan av tillhörighet i ett samhälle när vi ska öka jämlikheten. 

Dessutom behöver vi se på samhällsnyttan och kostnadseffektivitet i samband med ökade 

möjligheter till deltagande i samhällsaktiviteter och arbetslivet. 

Vi yrkar  

att Lunds arbetarekommun antar motionen som sin egen. 

att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att undervisning i teckenspråk ska införas 

för alla barn i förskolan från och med lägsta ålder.  
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att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att obligatorisk undervisning i teckenspråk 

införs för alla elever i alla årskurser i grundskolan. 

att motionen överlämnas till den skånska riksdagsgruppen. 

 

SAP Östra Staden 

 

Agneta G Geijer  Linda Andersson 

 

Styrelsens utlåtande över motion 7 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 
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Motion 8 

Motion till partidistriktskongressen 2020 

 

Motion om vad som måste göras för att vända den nedåtgående utvecklingen för vårt 

parti 

 

I sin bok ”Lärdomar – Personliga och Politiska” som kom ut 2014 ser 

Ingvar Carlsson tillbaka på sin politiska gärning. Han skriver:  

”Underskattningen av nyliberalismen är ett av mitt livs största politiska  misstag. Det är inte 

de enstaka valförlusterna som grämer mig mest utan att vi tappat initiativet i debatten om de 

långsiktiga målen, vilken sorts samhälle vi vill bygga. Det känns som om våra medlemmar 

förlorar en del  av självförtroendet."  

Och lite längre fram: ”Jag märker hur debatten påverkas även inom det socialdemokratiska 

partiet. Vårt starka grepp om problemformuleringarna i svensk politik går förlorat. Vi pressas 

tillbaka i den ideologiska debatten, kommer alltför ofta på defensiven i dagspolitiska frågor 

och tvingas som minoritetsregering till uppgörelser med andra partier.”  (Lärdomar s. 121)  

Ingvars tankar från 2014 är än mer giltiga i dag. Den svaga minoritets- 

regeringen S + MP 2014 - 2018 hade tillsammans med V fler mandat än alliansen. Vid 

omröstningar där alliansen stöddes av SD hade den däremot inte majoritet.  

Efter valet 2018 uppstod ett mycket svårt parlamentariskt läge.   

Efter en för svenska förhållanden unikt lång regeringsbildningsprocedur, som utmynnade i det 

s.k. 73-punktsprogrammet med (L) och (C), bildade (S) och (MP) en parlamentariskt mycket 

svag regering.    

 

Den utgör det senaste steget i en utförsbacke som, med något hack i  

kurvan, gått från att vi i Riksdagsvalet 1982 erhöll cirka 45 procent av  

rösterna till 2018 års bottennotering om 28 procent. Ett tapp på 17  

procent.  

Denna utveckling ska ses mot bakgrund av de strukturella förändringar som det svenska 

samhället genomgått – som att:  

– allt färre sysselsätts i tillverkningsindustrin 

– en ökad utbildningsnivå och  
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– ett allmänt stigande välstånd  

 

(Elmbrant ”Marknadens tyranni.” s. 238 f.)   

 

Parallellt har klyftorna i det svenska samhället ökat. Det gäller:  

– mellan stad och land; 

– mellan välmående förortsområden i våra större tärtorter och de så  

kallade utanförskapsområdena i samma tätorter;  

– mellan förvärvsarbetande och de som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden pga 

bristande kompetens, sjukdom och funktionshinder;  

– mellan människor med förvärvsinkomster, pensioner och olika slag  

av fasta ersättningar och de som har betydande avkastning av kapital.  

 

Den helt avgörande frågeställningen idag är om vi förmår bryta denna långsiktiga 

nedgångstrend. Om vi kan återta det tolkningsföreträde som vi åtminstone ännu fram på 1980-

talet hade, självfallet i kamp med andra, men som vi tappade under den massiva ideologiska  

offensiv som går under beteckningen nyliberalismen.  

 

Den tidigare utbildningsministern Carl Tham har beskrivit den som ”en 

avreglering av den ekonomiska makten och en reglering av den politiska... och som en 

mentalitetsförskjutning från kollektivet (politiken, demokratin, vi) till individen (jag)" (Tham: 

”Nyliberalismens triumf och fiasko" s. 16) 

 

I den praktiska politiken har nyliberalismen bl.a. inneburit: 

  

– att tyngdpunkten i den ekonomiska politiken förskjutits till penning- och räntepolitiken och 

en betoning av Riksbankens självständighet från politiken och med låg inflation som allt annat 

överordnat mål; 

– att marknader skapas på så många områden som möjligt med få  

begränsningar – ett aktuellt exempel är spelmarknaden; 

– att marknader skapas där tidigare inga fanns, t.ex. sjukvård och  

utbildning. (Tham: ”Nyliberalismens triumf och fiasko” s. 17)     
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Nyliberalismen har haft ett genomslag i människors tänkande och handlande som sträcker sig 

långt utöver politiska program och enskilda politiska ställningstaganden. Den utgör den 

ideologiska bakgrund mot vilken all politisk utveckling i västvärlden och inte minst Sverige 

sedan slutet av 1980-talet måste ses.  

 

Ett annat resultat av nyliberalismen är hur klassiska välfärdsområden som skola, vård och 

omsorg alltmer invaderats av aktiebolag vilkas primära uppgift är att leverera vinst till sina 

ägare. Kapitalets företrädare 

ser hur gigantiska marknader öppnar sig. Redan vid Svenska Arbetsgivare-föreningens 

kongress 1990 uttalade ordföranden Ulf Laurin: "Om tio år ska hela den offentliga sektorn 

vara privatiserad, här ligger 300 miljarder och väntar på oss." (Elmbrant s. 80)   

 

Sedan dess har nästan trettio år gått. Den utveckling som förutspåddes 

har, efter en blygsam start i början av 1990-talet, accelererat och nått 

nivåer som inte ens de mest entusiastiska marknadsförespråkarna vågade drömma om.  

 

För varje år som går tar de stora, ofta riskkapitalägda aktiebolag, som ätit sig in i 

välfärdssektorn allt större bitar av kakan. Deras staber av företags- 

ekonomer, jurister och PR-folk slår ned på varje - om än modest - försök att reglera deras 

verksamheter. Nu senast kring tanken att inte enbart  

kötid skulle vara utslagsgivande för tillgång till platser på friskolor som uppfattas som 

attraktiva. 

 

Två politikområden som särskilt sticker ut är målsättningen om en likvärdig skola och att 

tillgodose behovet av bostäder för alla. På knappast något annat samhällsområde har 

marknaden visat sin oförmåga att tillgodose djupa mänskliga behov. Eftersom politiken varit 

svag har marknaden i stället vuxit och fyllt det vakuum som politiken lämnat.  

 

Vi har fått en skolmarknad och en bostadsmarknad.  

 

På marknaden är vi kunder. Där avgörs vår styrka av plånbokens tjocklek eller vilken förmåga 

vi har att tillgodogöra oss information. Där är vi inga jämbördiga medborgare. Där är det den 

starkares rätt som gäller.    
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Den 10 sept 2018 svarade Göran Persson i SR:s Studio 1 på frågan varför (S) gjort sitt sämsta 

val någonsin: 

”Jag tror det ligger i att man sedan lång tid tillbaka misskött fördelnings- 

frågorna i det svenska samhället. Det finns en växande oro, ett växande utanförskap, en 

växande aggressivitet runtom i landet över att några får 

väldigt, väldigt mycket och andra lämnas vid sidan av. Det har alltid varit socialdemokratins 

kärnuppgift att förhindra en sådan utveckling.  Där tycker jag nog att partiet har brustit.”  

I det 73-punktsprogram mellan S+MP+C+L som ligger till grund för den  

nuvarande regeringen ingår en rad punkter som - tvärt emot vad som hade varit önskvärt - 

förstärker den ”utveckling” som tas upp i citatet av Göran Persson. Några exempel: 

– Värnskatten avskaffande. Den har fördelningspolitiskt helt fel profil. Den gynnar samma 

välbeställda medelklass som också kunnat tillgodo- 

göra sig vinsterna av avskaffade arvs-, förmögenhets- och fastighets-skatter; 

– Arbetsförmedlingen reformeras. Kommer med all sannolikhet att mest drabba de grupper 

som står längst från arbetsmarknaden;  

– Fri hyressättning vid nybyggnation – marknadens svar på vad som måste till för att fler 

hyreslägenheter ska byggas. Högre hyror missgynnar hyresgästerna och gynnar 

byggindustrin; 

– Taket för RUT-avdrag tredubblas – vi vet att det är invånarna i höginkomstkommuner som 

utnyttjar rutavdraget mest. Ett ex: i Danderyd med en genomstnittlig årsinkomst av 545 000 kr 

inkasserar varje invånare i snitt 2 333 kr i RUT-avdrag. Motsvarande för Södertälje är 269 

000 kr och 354 kr i RUT-avdrag.   

– Fler undantag i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd  

Dessa och fler av punkterna är kontraproduktiva. De förstärker de tendenser och 

missförhållanden som givit upphov till dagens prob-lem istället för att utgöra svaren på de 

problem de är avsedda att lösa. 

 

 

 



24 
 

Vi yrkar därför: 

 

A t t    Socialdemokraterna i Lund antar motionen som sin egen  

A t t    Skånes partidistrikt antar motionen som sin egen  

A t t 73-punktsöverenskommelsen omförhandlas i syfte att punkterna 

          som innebär ökad marknadisering helt utgår eller kraftigt revideras; 

A t t det socialdemokratiska arbetarepartiet, om en sådan omförhandling inte lyckas, 

genom ett rådslag tar ställning till om fortsatt regeringsinnehav är möjligt; 

A t t partisekreteraren får i uppgift att leda den omdaning av partiets  

          politik som är absolut nödvändig oavsett utgången av synen på 

73-punktsprogrammet och  

A t t partiet under ledning av partisekreteraren inleder ett intensivt  

          arbete med att ta fram ett program inför valet 2022 som radikalt bryter med den 

marknadstillvända politik som varit förhärskande under lång tid; 

A t t programmet förankras hos partiets medlemmar på lämpligt sätt  

          innan det presenteras för allmänheten; 

A t t partiet redan nu tar fram politiska åtgärder inom viktiga politik- 

          områden som skola, vård och bostäder för att minska marknadi- 

          seringen och den marknadens tyranni som råder 

 

Motionen antagen av Socialdemokraterna på Norrs medlemsmöte 191125 som egen 

Styrelsens utlåtande över motion 8 

Det är styrelsens uppfattning att detta är en motion som i grunden har helt rätt intentioner, 

nämligen att skapa utrymme för mer socialdemokratisk politik och för en bredare idédebatt 

inom partiet. Vi måste väsentligt bättre, oftare och tydligare formulera vår önskade utveckling 

av samhället, vägen dit,  samt i konkret och praktisk politiskt arbete steg för steg säkra den 
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samhällsutvecklingen. Vi måste således bättre formulera visionen, beskriva hur vi når den, 

samt ta de nödvändiga politiska besluten. 

Men det är också styrelsens uppfattning att det är en farlig väg att likt motionären vilja knyta 

partiets idéutveckling till bristerna i det så kallade 73-punktsprogrammet. Styrelsens vänder 

sig också emot det faktum att motionären på ett tydligt sätt sammanflätar regeringsmakten 

med det socialdemokratiska partiet, det skulle nämligen vara konsekvensen av att fatta beslut 

om regeringsinnehav på det sätt som motionären anför.  

Styrelsen anser inte heller att det finns fog att i dessa frågor kringgå den representativa 

demokratin som finns i partiet och kringgå de kongressvalda ledamöterna i till exempel 

partistyrelsen och dess verkställande utskott. Sammansättningen på ett rådslag skulle 

dessutom i allt väsentligt spegla sammansättningen av till exempel kongressombud. Att ett 

rådslag, likt det motionären föreslår, skulle radikalt slå in på en annan inriktning än den partiet 

fastställt inom ramen för tidigare kongress och partistyrelsens pågående arbete är inte särskilt 

sannolikt. 

Vidare tycker styrelsen det är värt att bära med sig att resultatet av ett sådant rådslag som 

motionären föreslår skulle verkställas av samma partistyrelse som fattat beslut om att ingå i 

73-punktsprogrammet. Att de skulle ha omprövat sitt tidigare beslut så pass radikalt att en 

väsentlig förändring skulle genomföras finner styrelsen högst osannolik. 

Styrelsen är av uppfattningen att partiet är i behov av en bred idépolitisk debatt och att en rad 

progressiva förslag, som går på tvärs med den borgerliga politiken, behöver arbetas fram och 

presenteras för att vända utvecklingen inte bara av partiet utan i samhället i stort. Med det 

regeringssamarbete som nu finns är behovet av att skilja på partiets åsikter och regeringens 

åsikter stora.  

Styrelsen föreslår mötet att motionen insänds som enskild. 
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Motion 9   

Den ekonomiska politiken måste läggas om 

 

Det regelverk för den ekonomiska politiken som berodde på det ekonomiska nödläge vi 

hamnade i under början av 1990-talet tjänade oss väl då. Nu har det blivit en tvångströja som 

förhindrar de åtgärder som krävs i ett läge kännetecknat av en offentlig nöd parallellt med ett 

växande privat överflöd. 

 

Därför måste den ekonomiska politiken läggas om.   

 

Bakgrund, Bildtregeringen 1991-94 

När regeringen Bildt hade makten 1991-94, lades grunden till många av de problem som vi 

har idag. 

Det gäller de omfattande marknadiseringar som skett av vår välfärdssektor, i vård, skola och 

omsorg.  

 

Det gäller också den omläggning av den ekonomiska politiken som skedde då 

inflationsbekämpning blev det överskuggande ekonomisk-politiska målet. Minskad 

arbetslöshet var ett underordnat mål för den regering som visste vad den ville och där 

folkflertalets väl inte var en ledstjärna. Som det är för oss socialdemokrater. 

 

Det gäller avskaffandet av bostadssubventionerna. Det la grunden till den vinstdrivna 

bostadsproduktion som dominerat sedan dess. Den utestänger effektivt unga människor utan 

rika föräldrar och nytillkomna från bostadsmarknaden. 

 

Detta utövande av den politiska makten måste ses mot bakgrund av den uttalade politiska 

viljan som de borgerliga partierna hade att sänka skatterna för de mest välbärgade. Detta 

genomfördes utan hänsyn till den 

besvärliga situation som vårt land hamnade i. Den kännetecknades av hög inflation och krav 

på löneökningar under 1980-talet och ett envetet försvar av den fasta kronkursen. Detta fick 

Riksbanken att genomföra gigantiska räntehöjningar och regeringen Bildt att tillsammans med 

den socialdemokratiska oppositionen föreslå och genomföra stora kravpaket med besparingar 

i de offentliga utgifterna. Kronan släpptes fri gentemot Euron. Det ledde till en ekonomisk 
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politik som idag framstår som alltmer kontraproduktiv för folkflertalet. Det som finns kvar är 

att de allra mest välbärgade har gått styrkta ur detta. De ekonomiska klyftorna har ökat. Ur det 

perspektivet var regeringen Bildt lyckad för sina kärnväljare.  

De visste precis hur de skulle göra för att välbärgade skulle gynnas. Det var deras över allt 

annat överskuggande mål. 

  

Regeringen Persson 1994-2006 

Under trycket av de åtgärder som var negativa för folkflertalet som Bildtregeringen åstadkom, 

ökade det allmänna förtroendet för den socialdemokratiska oppositionen och förväntningarna 

på en omläggning av politiken. En efterfrågestimulerande politik vinner stöd på 

partikongressen 1993. Den nye ekonomisk-politiske talespersonen Göran Persson är dock 

kritisk till att stimulera ekonomin och menar att vägen till återhämtning går via uppoffringar. 

(Elmbrant, Marknadens Tyranni s. 196)     

 

Den socialdemokratiska valsegern 1994 lägger grunden till en period där besparingar och 

uppoffringar dominerar. Till de omfattande statliga besparingsprogrammen kommer krav på 

att kommunala budgetar ska vara i balans. Detta leder till att flera hundratusentals jobb 

försvinner i offentlig sektor. 

 

Ett utgiftstak införs i den statliga budgeten. Detta görs på förslag av den så kallade 

Lindbeckkommissionen. Förslaget att göra Riksbanken självständig från politiken följs också 

av den nya regeringen.  

 

Läget 2019  

Samtidigt som den politiska makten reglerades och utrymmet för politiska åtgärder snävades 

in, påbörjades en marknadisering av välfärden. Konsekvenserna av detta ser vi idag. 

 

Ett finanspolitiskt ramverk har vuxit fram. Det innehåller budgetpolitiska mål, med krav på 

överskott för hela den offentliga sektorn, ett statligt utgiftstak och ett krav på kommunsektorn 

att ha sina budgetar i balans. 

 

Därtill fortsätter den avbetalning av statsskulden som inleddes med 1990-talets 

saneringspolitik. Från att ha utgjort som mest nästan 75 % av BNP på 1990-talet har 
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statsskuldens andel sjunkit till cirka 25 % idag och väntas sjunka till cirka 20 % 2020. Detta i 

ett läge där medelvärdet bland OECD:s medlemsstater ligger på cirka 80 % av BNP! 

Allt fler ekonomer varnar för en fortsatt avbetalning på statsskulden. Nordeas chefsekonom 

Annika Winsth säger i Dagens Industri:  

 

”När politikernas mantra, i stort oavsett parti, är att den som sparar mest också tar störst 

ansvar riskerar vi att bli dumsnåla. Även avbetalningar på statsskulden har en alternativ 

kostnad i form av minskat reformutrymme. Med tanke på den låga skuldnivån är det enligt 

min mening bättre att fundera på vilka investeringar som behövs för att rusta Sverige och 

svenska folket för framtiden.” (DI 25 juni 2018)    

 

Det säger alltså den ledande ekonomen för Nordens största bank Hon är knappast känd för att 

förespråka någon ekonomisk politik med vänsterförtecken.  

 

Slutsatser 

Den svenska samhällsekonomin kännetecknas av stora och stigande icke tillgodosedda behov 

inom vår gemensamma sektor. Detta sker efter år av kraftig tillväxt av den privata 

konsumtionen. 

 

Det gäller såväl vården som skola och omsorg. Det finns skäl att tala om en offentlig nöd 

parallellt med det privata överflödet.  

 

Höjningar av kommun- och regionskatten är inte oproblematiska. De har genom sin platta 

konstruktion ingen omfördelande effekt, då alla betalar samma andel av sin inkomst ovanför 

en given inkomstgräns. Inte mer än marginellt är det en möjlig väg att klara de 

finansieringsbehov som finns.  

 

Då krävs i stället kraftiga statliga generella bidrag till kommuner och landsting.  

 

Det krävs däremot en statlig investeringsbudget som lyfter ut de betydande 

infrastrukturinvesteringarna i vid mening som vi står inför ur den årliga statsbudgeten och 

lånefinansierar dessa. 
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Därför yrkar vi   

 

A t t  Socialdemokraterna i Lund antar motionen som egen  

         

A t t  Skånes partidistrikt antar motionen som egen 

 

A t t  kraven på överskott i statens budget över en konjunkturcykel  

        slopas till förmån för stimulanser som ökar välfärd och syssel- 

        sättning  

 

A t t  avbetalningen på statsskulden stoppas till förmån för att finansiera  

        kraftfulla satsningar på välfärden genom kraftigt ökade generella 

        bidrag till regioner och kommuner 

 

A t t  viktiga, långsiktiga framtidsinvesteringar, inte minst inom infra- 

        struktur i vid mening, lånefinansieras 

 

A t t  stora samhällsutmaningar som klimatförändringarna blir  

        bestämmande för vilka intäkter som staten behöver för att  

        finansiera de åtgärder som krävs för att nå Parisavtalets klimat- 

        mål om en temperaturhöjning på max 2 grader  

 

Motionen antagen av Socialdemokraterna på Norrs medlemsmöte 191125 som egen  

 

Styrelsens utlåtande över motion 9 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 
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Motion 10  

Motion - Begränsa möjligheten att dela ut vinst från allmännyttan  

Idag finns ett lagstadgat skydd mot stora vinstuttag från de kommunala bostadsbolagen. Dessa 

allmännyttiga företag har inte skapats för att ge ekonomisk avkastning; de motiveras istället 

som viktiga redskap för att klara bostadsförsörjningen i landets kommuner. Problemet är att 

en undantagsbestämmelse i lagen skapat ett kryphål som gör det tänkta skyddet mot vinstuttag 

tandlöst. Denna motion syftar till att täppa till detta kryphål.  

Vad säger lagen?  

I lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) regleras att 

värdeöverföringar från ett bolag ett enskilt år inte får överstiga ett belopp som motsvarar 

räntan på det kapital som kommunen skjutit till i bolaget. Räntesatsen utgörs av den 

genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. 

Detta innebär att den tillåtna aktieutdelningen till ägaren (kommunen) sällan blir särskilt stor.   

 ***  

 Exempel:   

Lunds kommunala bostadsbolag, LKF, gick 2018 med 150 miljoner kr i vinst men bara 1,3 

miljoner betaldes som utdelning till ägaren (Lunds kommun).   

 Utdelningen beräknades med 1,48 procent (snittvärde av 2018 års statslåneränta 0,48 procent 

+ 1 procent) på av ägaren tillskjutet kapital om 90,5 miljoner kr.  

Mindre än en procent av vinsten går alltså till ägaren. Resten återinvesteras i bolaget. 

Exempelvis i nyproduktion, renoveringar och klimatåtgärder.  

 ***  

I Allbolagen finns det dock en undantagsbestämmelse som ger kommunerna rätt att ta ut en 

högre aktieutdelning om dessa pengar öronmärks till åtgärder med bostadssociala ändamål. I 

lagens 5 § 1 punkt står det att överskott får användas ”för sådana åtgärder inom ramen för 

kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning 

eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar”.  

Detta är inga unika åtgärder utan måste betraktas som normal kommunal verksamhet. I 

realitet erbjuds kommunerna för denna verksamhet därmed en alternativ finansiering – annan 
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än kommunalskatt och statsbidrag. Kommunerna har dessutom en stor frihet att själva 

definiera vad som ingår i de bostadssociala åtgärderna. Det slås bland annat fast av 

Kammarrätten i Stockholm (mål nr 52-13 och 163-13) att trots vaga beskrivningar om vilka 

åtgärder värdeöverföringen ska användas till, så gör rätten ändå ”bedömningen att 

kommunerna har en omfattande handlingsfrihet i användandet av överskott”.  

Är nuvarande lagstiftning och rättstillämpning ett problem?  

Även om utgångspunkten för lagstiftningen är en tydlig begränsning i kommunernas 

möjlighet att besluta om stora vinstuttag från allmännyttan, så innebär lagens 

undantagsbestämmelse i kombination med rättspraxis att detta skydd i praktiken är väldigt 

svagt.  

I en utvärdering av Allbolagen som Boverket genomfört (rapportnummer 2017:29), framgår 

att sedan lagen började gälla 2011 är det årligen ungefär 40 procent av de allmännyttiga 

kommunala bostadsbolagen som gör värdeöverföringar till ägaren. En majoritet av bolagen 

gör således inga värdeöverföringar. Men under åren 2011-2015 överfördes trots det närmare 

7,3 miljarder kronor till kommunerna. Noterbart är att överföringar enligt undantagen var 6,8 

miljarder – motsvarande 93,5 procent av de totala värdeöverföringarna.  

Lagstiftningens utformning överlåter i praktiken till kommunerna att själva avgöra om de ska 

göra stora vinstuttag ur de allmännyttiga bostadsbolagen. Detta är problematiskt utifrån två 

aspekter: För det första riskerar kortsiktighet från ägarna att långsiktigt undergräva bolagens 

möjlighet att spela den tänkta rollen i den kommunala bostadsförsörjningen. För det andra blir 

konsekvensen att de som bor i en kommunal hyresrätt ska bidra till kommunkassan i en högre 

grad än de som har andra boendeformer.  

Motionens förslag  

Det effektivaste sättet för att täppa till kryphålet i Allbolagen är att ta bort dess 5 § 1 punkt. 

Det skulle innebära att kommunerna inte längre kan utnyttja undantagsbestämmelsen som 

tillåter värdeöverföringar för bostadssociala ändamål.  
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 Vi föreslår:  

 Att undantaget i lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

(Allbolagen) som tillåter värdeöverföringar för bostadssociala ändamål stryks  

 Att Lunds arbetarekommun antar motionen som egen 

 Att Skånes partidistrikt antar motionen som egen 

 Att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen  

  

Mattias Olsson  

Lunds arbetarekommun  

Motionen antagen av Socialdemokraterna på Norrs medlemsmöte 191125 som egen 

 

Styrelsens utlåtande över motion 10 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 
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Motion 11 

Motion angående kollektivtrafik – ur ett jämställdhets- och trygghetsperspektiv  

I många år har Kollvision funnits för möten mellan Kollektivtrafiknämndens representanter 

och kommunens. Där har man diskuterat kommande mål och tankar om 

förbättringar/förändringar för kollektivtrafiken i de olika orterna i Skåne. I Lund har 

ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelse, teknisk nämnd och byggnadsnämnd 

varit inbjudna för att diskutera, kanske har det sett annorlunda ut för andra orter. 

Det som hände i början av 2019 var helt annorlunda mot tidigare – då fick kommunerna ingen 

chans att reagera och komma med synpunkter på förslagen på förändringar som kom -

åtminstone inte i god tid. När kommunerna kom med egna motförslag till de presenterade så 

gick de inte igenom. Nu har vi läst att vi kommer att få mer tid på oss när nästa förslag ska 

presenteras – det är bra. 

Det som många gånger saknas när man diskuterar om en viss tur eller linje är lönsam eller inte 

är ett jämställdhet- och trygghetsperspektiv. Man tittar oftast endast på antalet passagerare för 

att bedöma.  

OM det är så att en linje går tidigt på morgonen eller sent på kvällen så att personal kan ta 

buss till/från sitt arbete på ett sjukhus, äldreboende eller förskola/fritidshem så syns det inte i 

antalet passagerare. Alternativet att cykla eller köra bil finns kanske inte och risken är att man 

(dvs oftast en kvinna!), inte kan fortsätta sitt arbete om turerna dras in. 

OM det finns nattbussar så kan de ge trygghet till dem som kanske valt att besöka ett 

kulturarrangemang eller annat i annan stad eller en fest. De kanske inte har bil, vill slippa köra 

bil eller tycker det blir för otryggt att cykla hem vid sen tidpunkt. Därför behöver de finnas 

kvar, men det är bra om diskussionen kan bli om det kan bli möjligt att de stannar där de 

aktuella passagerarna vill kliva av och inte endast har fasta turer. Det kan innebära att 

ungdomar kan komma iväg på något utan att de behöver ha föräldrar som har bil och kan 

skjutsa/hämta eller att kvinnor kan våga sig ut trots att det blir sent innan de kommer hem. 

OM kommunen har ett utbyggnadsområde kan man föra fram att det är viktigt med bussar 

även om det finns tågtrafik vissa tider. Stångby är ett lokalt exempel, där kommunen vill att 

invånare från olika delar ska kunna färdas kollektivt. Här kan det handla om huruvida man 

behöver ha en eller två bilar i hushållet, beroende på möjligheten till busslinjer och vart? 
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Det är bra om många Socialdemokratiska representanter i sina kommuner kan föra fram dessa 

tankar när de ska diskutera förändringar för kollektivtrafiken så att den blir så bra som möjligt 

för förhållandena på vars och ens ort – så att det förs fram till Kollektivtrafiknämnden 

 

Därför yrkar vi  

ATT dessa perspektiv ska finnas med när diskussionen om linjer och turer förs 

• Kollektivtrafik tidiga morgnar, kvällar och helger för arbetspendling 

• Nattbussar med flexibla stopp för ökad trygghet 

• Kollektivtrafik till utbyggnadsområden för att sätta rätt resvanor 

ATT Lunds Arbetarekommun antar denna motion som sin egen 

ATT Skånes partidistrikt antar denna motion  

 

Motionen antagen av Socialdemokraterna på Norrs medlemsmöte 191125 som egen 

Styrelsens utlåtande över motion 11 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 
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Motion 12 

Återinför en fastighetsskatt som flertalet upplever som rimlig   

 

Sedan 1980-talet har inkomstskillnader och förmögenhetsklyftor ökat enormt i Sverige. 

Inkomstskattesänkningar som särskilt gynnat höginkomsttagare, slopade skatter på arv, gåvor 

och förmögenheter, liksom slopad fastighetsskatt, är de främsta orsakerna till detta. 

Utöver den ökade ojämlikheten minskas skattebasen och därmed grundvalen för vårt 

välfärdssystem som vi känner det. 

 

För att vända utvecklingen behövs en sammanhållen skattereform med en lång rad 

komponenter. Som en del i en sådan skattereform bör socialdemokraterna kraftfullt driva 

kravet på återinförd fastighetsbeskattning. Numera är nästan alla ekonomer ense om att det 

bör införas en rimlig fastighetsskatt. 

 

En fördel med fastighetsskatt är att den är mer svåråtkomlig för skatteplanering. Fastigheten 

ligger där den ligger, antingen har man en fastighet eller inte. Fusk blir svårare, därför var 

fastighetsskatten så avskydd av de med störst förmögenheter. I andra länder finns den kvar. 

 För att öka acceptansen och förebygga den våldsamma kampanj emot som kan förutses i 

borgerlig press bör mindre och normalstora fastigheter undantas genom en minimigräns som 

inte ökar kostnaden för majoriteten fastighetsägare i förhållande till dagens fastighetsavgift.  

Oönskade effekter som brukar dras fram, t ex det klassiska exemplet med fiskaränkan som 

råkar bo i en attraktiv stuga och som skulle tvingas flytta kan enkelt undanröjas genom att 

skatten skjuts upp till dess fastigheten byter ägare genom arv eller annat förvärv.  

Opinionsbildning krävs 

Om vi ska kunna nå våra mål – som det uttrycks i partiprogrammet - måste det kopplas 

samman med att vårt parti, på alla nivåer, driver en tydlig och kraftig opinionsbildning.  

Vi måste tillsammans formulera en sammanhållen framtidsvision som förmedlar hopp, som 

motvikt till dagens negativa kampanj kring brott och missförhållanden som riskerar att leda 

till apati och fler röster till välfärdens och demokratins dödgrävare. Där har en fastighetsskatt 

som upplevs som rättvis sin givna roll. 
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Vi yrkar härmed på  

 

att Socialdemokraterna i Lund verkar för införande av fastighetsskatt enligt ovan 

beskrivna riktlinjer. 

 

att Socialdemokraterna i Lund antar motionen som sin egen och skickar den vidare 

till Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress. 

 

att Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress antar motionen som sin egen och 

skickar den vidare till Socialdemokraternas riksdagsgrupp. 

 

2019-12-31 

Roger Niklewski, Tord Persson, Per Olsson, Agneta G Geijer, Rigmor Westman, Jonny 

Andrén 

 

Styrelsens utlåtande över motion 12 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 
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Motion 13 

Dödläget måste brytas 

Olof Palme sa en gång: ”Regeringsmakten har vi till låns, partiet äger vi”.  Dessa ord har med 

stort eftertryck fått förnyad aktualitet i de yttersta av dessa dagar.  Efter att under lång tid ha 

befunnit sig på en seglats som har vissa likheter med Odysseus irrfärder, i det antika dramat 

Odysseen, verkar en viss insikt ha infunnit sig i partiets ledning om att något måste göras för 

att bryta dödläget. ”Vi måste kunna bli mycket bättre på att skilja på vad S vill och vad 

regeringen vill”, säger partisekreteraren i en kommentar till partistyrelsens beslut om en s k 

mellanvalsstrategi.  Detta är också utgångspunkten i denna motion, som dels fokuserar på vad 

som rimligen borde vara partiets politiska huvudbudskap och dels på den organisatoriska 

kraftsamling som måste genomsyra hela rörelsen om socialdemokratin ska kunna återta 

ledartröjan i svensk politik. 

Välfärd för ökad jämlikhet 

Samtidigt som vi har urstarka statsfinanser och som land egentligen aldrig varit rikare, 

uppvisar välfärden på en rad områden stora brister.  Om man jämför skattekvoten för 20 år 

sedan med idag så har samhället 240 miljarder mindre att röra sig med.  Det är pengar som 

varje år hamnar i privata fickor i stället för till sjukvård, äldreomsorg, skola, upprustning av 

nedslitna bostadsområden, kommunikationer och polis m m.    

Skatternas andel av BNP är idag 43,8 procent.  Om vi haft samma skattekvot som när 

regeringen Reinfeldt tillträdde 2006, 46,2 procent, skulle vår gemensamma sektor haft ca 120 

miljarder mer att spendera på skola, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg.  Den svenska 

välfärden är klart underfinansierad.  Enligt SKL kommer kommuner och regioner att sakna 43 

miljarder kronor år 2023. Enligt en kartläggning av SVT planerar 80 procent av landets 

kommuner besparingar nästa år.  Det drabbar vård och skola och det betyder 

personalminskningar.  Höjd kommunalskatt framstår knappast som den mest framkomliga 

vägen för att lösa kommunernas finansieringsproblem utan här måste staten gå in och svara 

för en större del av finansieringen. 

Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna.  

Växande klyftor har stora konsekvenser för demokratin, för sammanhållningen i samhället 

och för den enskilda människans makt och möjligheter i livet. Ökande klassklyftor skapar en 

oro hos människor och denna oro måste tas på allvar.  Det är ökande klyftor mellan rika och 
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fattiga, mellan stad och land och mellan de som har jobb och de som står utanför.  Vi ser ett 

samhälle som drar isär alltmer och en socialdemokrati som saknar svaren och den ödmjuka 

dialogen. Socialdemokratisk politik måste vara att forma ett samhälle som är så jämlikt som 

möjligt.  Vi har råd att bevara den svenska välfärdsmodellen. Detta måste vi berätta och skapa 

en politisk vision kring. 

Januariöverenskommelsen sitter förvisso där den sitter, men ska socialdemokratin överleva 

som samhällsbärande politisk kraft får den inte innebära att vi till varje pris fjättrar oss fast 

vid regeringsmakten.  En öppning skulle kunna vara punkten 4 i överenskommelsen ”En 

omfattande skattereform genomförs.” En framgång i förhandlingarna med C och L här kan bli 

avgörande för socialdemokratins möjligheter att vända den negativa trenden i opinionen.  Ett 

problem är emellertid de uppenbara motsägelserna som finns i skrivningarna.  Å ena sida sägs 

att ”reformen ska öka sysselsättningen och antalet arbetande timmar med sänkt skatt på jobb 

och företagande” Å andra sidan ska den ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor….öka 

finanssektorns skatteandel och långsiktigt trygga välfärden.”  Den ekvationen går helt enkelt 

inte ihop.  De samhällsgrupper som under längre tid ”åkt i madrasserad första klass” måste, 

om samhällssolidariteten ska kunna upprätthållas, lämna ett större bidrag till vår 

gemensamma välfärd.  Skattepolitiken måste utformas efter bärkraft, innebärande att 

kapitalinkomster som räntor, utdelningar och vinster måste stå för en större andel av det 

samlade skatteuttaget.  Det torde mot ovanstående bakgrund också finnas ett inte obetydligt 

utrymme för att höja skattekvoten om man vill säkra välfärdens finansiering. 

Organisatorisk kraftsamling  

Arbetarrörelsen var en gång mästerlig i att bygga upp nya gemenskaper.  Idag för folkrörelsen 

en tynande tillvaro.  Få efterfrågar numera människors deltagande i samhällsbygget. 

Medborgaren har blivit kund, politiska visioner ”affärsidéer” och partiers profiler 

”varumärken”.  Detta skapar ingen delaktighet, ingen känsla av gemenskap, inget gemensamt 

projekt som är större än den enskilde.  För att kunna bryta dödläget och vända utvecklingen i 

för socialdemokratin gynnsam riktning krävs en kraftsamling inom hela rörelsen.  Det är hög 

tid för det socialdemokratiska partiet att peka ut en väg bortom januariavtal.   Partistyrelsens 

mellanvalsstrategi måste fullföljas av en uppstramning inom hela partiorganisationen.  

Partidistrikten måste få ett ökat ansvar för att kunna samla, mobilisera och utbilda 

partimedlemmarna ideologiskt och organisatoriskt och därifrån involvera alla 

arbetarekommuner och s-föreningar i en politisk offensiv.  En viktig del i detta arbete är att i   

större utsträckning engagera våra förtroendevalda och aktiva sympatisörer som en resurs i 
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opinionsbildningen, inte minst i sociala media, där vi hittills varit i klart underläge. Som bas 

och avstamp för detta arbeta föreslås att partistyrelsen snarast möjligt kallar till en 

generalmönstring i form av ett storrådslag med företrädare för samtliga landets 

lokalorganisationer.   

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag 

att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för 

att partistyrelsens mellanvalsstrategi fokuserar på välfärden, dess finansiering och ökad 

jämlikhet 

att partistyrelsen i syfte att mobilisera hela rörelsen för politisk offensiv kallar till storrådslag 

att Lunds arbetarekommun ställer sig bakom motionen och insänder den till partidistriktet 

som sin egen. 

 

Lund 2019-12-31 

Per Olsson, Tord Persson, Gunnar Jönsson 

 

Styrelsens utlåtande över motion 13 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 

 

 

 

 

, 
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Motion 14  

Bekämpa klimatförändringarna 

 

Agenda 2030 omfattar FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. 

På plats tretton finns det tydligaste klimatmålet, man ska begränsa den globala 

uppvärmningen till mindre än 2 grader.  

Regeringen har tillsatt en delegation (Agenda 2030-delegationen) som har till uppgift att 

stödja och stimulera arbetet.  

Denna globala utmaning är också lokal. Kommuner och regioner/landsting har en nyckelroll i 

arbetet. 

Alla kan och bör engagera sig i detta betydelsefulla arbete. Alla kan vara med och påverka 

utvecklingen i positiv riktning.  

 

Med stöd av ovan yrkar jag: 

att Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för, 

att det införs en regels om att alla offentliga byggnader där det passar, ska producera solel,  

att det införs krav på soltak för att få bygga framöver, 

att SBAB, den statliga banken, ges i uppdrag att ge bra lån till de privatpersoner som vill 

installera solceller. 

  

Lund 2019-12-31 

Per Olsson, Tord Persson, Gunnar Jönsson 

 

Styrelsens utlåtande över motion 14 

Styrelsen anser att motionen är viktig. Texten är det inget problem med. 

Vi ser dock problem med att-satserna.  

 

Första att-satsen gör vi en smärre redaktionell ändring i: 

att det införs en regel om att alla offentliga byggnader - där det passar -  ska producera solel I 

andra att-satsen framförs ett krav på soltak för att få bygga framöver: där menar styrelsen att 
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vi vet för lite om utvecklingen i framtiden. Vi vet inte om solel i första att-satsen och soltak i 

andra ÄR det som vi kommer att jobba med, om ca 10 år.  

Därför vill vi inte bifalla kravet om soltak för att få bygga.  

Att-sats 3 säger att SBAB ska ge ”bra lån till privatpersoner”. Oavsett vad vi än tycker om 

just SBAB, så är ”Bra lån” svårdefinierat. 

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att besluta:  

Att skicka vidare motionen som enskild 
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Motion 15 

Havets barnkammare är ingen askkopp för fimpar 

Tänk om rökare kunde slänga sina fimpar på rätt plats och inte på gator och i 

dagvattenbrunnar som i sin tur leder ut i havet. Håll Sverige rent anser att fimpen är skräpets 

värsting. Enligt deras beräkningar slängs runt 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige år 

ut och år in. Det motsvarar ungefär 108 ton plast som hamnar i vår natur.  Det mesta åker ut i 

sjöar och hav via dagvattenavlopp. Utsläppsrören mynnar ut på grunt vatten, som är 

lekområden för småfisk. Får småfisken växa upp i en god miljö utgör de ett av våra viktigaste 

livsmedel.  

Fimpen innehåller bland annat plast och kadmium samt det som rökarna inte vill ha i sina 

lungor. Fiskarna får i sig fimparna och när vi äter fisken får vi i oss all gift från fimparna. 

Forskning vid universitetet i San Diego, USA visar att en fimp i en liter vatten dödar hälften 

av fisken i vattnet. Det gäller både i söt- och saltvatten. 

Cigarrettfiltret består till stor del av en slags plast, cellulosaacetat, som precis som annan plast 

blir till mikroplast om den hamnar i miljön. Det tar nästan 100 år innan mikroplasten 

försvinner, om den ens gör det. 

Kommunen och dess personal får lägga mycket av sin tid på att sopa och plocka upp dessa 

cigarettfimpar. Ofta fastnar fimparna mellan gatstenar och man kommer inte åt dem. 

Fimparna som inte går att sopa upp spolas liksom övriga fimpar ner i vårt dagvatten och ut i 

sjöar och kuster.  

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi  

Att Lunds arbetarekommun antar motionen som egen och skickar vidare till 

partidistriktskongressen 2020 

Att nedskräpningslagen ändras så att även cigarettfimpar omfattas av nedskräpningsboten 

Att Region Skåne lanserar en informationskampanj riktad till unga angående fimparna och 

snusets påverkan på miljön och vatten 

Att Socialdemokraterna i Skåne antar motionen som sin egen och översänder den till den 

skånska riksdagsgruppen  



43 
 

 

Eleni Rezaii Liakou, Per Olsson, Lina Olsson, Mathias Thurén och Elfva Barrio  

 

Styrelsens utlåtande över motion 15 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 
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Motion 16  

Inför ett nytt finanspolitiskt ramverk utan överskottsmål och där man separerar 

investeringsbudget från driftsbudget 

De senaste tre decenniernas nyliberala ekonomiska politik har idag lett fram till snabbt 

växande klassklyftor, ökad fattigdom och utslagning. Politiken och myndigheter tvingas till 

hårda samhällsekonomiska prioriteringar som ställer investeringar i tåg och bostäder mot 

nödvändiga satsningar på skola, sjukvård och pensioner. 

Ett nytt finanspolitiskt och rationellt ramverk kan sänka arbetslösheten och öka 

bostadsbyggandet, en upprustning av infrastrukturen och en minskning av koldioxidutsläppen. 

Överskottsmålet låg 2018 på 0,33 procent av BNP, cirka 16 miljarder kronor. Den totala 

bruttoskulden (inklusive kommuner, regioner och pensionssystem) krympte till historiskt låga 

38,8 procent.  2019 beräknas den offentliga bruttoskulden sänkas till 34,8 procent och år 2022 

till 29,6 procent. 

Ett nytt ekonomiskt ramverk måste skilja på offentliga investeringar – en investeringsbudget – 

och löpande drift av det offentliga, en driftsbudget som styrs av underskottsregleringar inom 

ramen för statsbudgeten och finansieras av skatteintäkter. Driftsbudgeten ska styras av ett 

balansmål över konjunkturcykeln och på sikt stå på plus minus noll. På så vis kan vi spendera 

mer i lågkonjunktur och mindre i högkonjunktur. 

Investeringsbudgeten bör finansieras av skatter, långsiktig upplåning i högre grad än idag 

samt Riksgälden. Inte minst för infrastruktursatsningar. 

Vi yrkar härmed på  

att Socialdemokraterna i Lund verkar för en reformering av Sveriges finanspolitiska 

ramverk, där överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort. 

 

att Statsbudgeten separeras mellan en investeringsbudget, där lånefinansiering 

tillåts, och en driftsbudget, där balansmålet över konjunkturcykeln styr. 

 

att Socialdemokraterna i Lund antar motionen som sin egen och skickar den vidare 

till Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress. 
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att Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress antar motionen som sin egen och 

skickar den vidare till Socialdemokraternas riksdagsgrupp. 

 

Agneta G Geijer, Ylva Granqvist, Ann-Louise Levau, Michael Tapper, Lowe Smith Jonsson, 

Per Olsson, Roni Amini, Juius Jönsson, Roger Niklewski, Martin Pudaric, Elfva Barrio och 

Fredrik Persson. 

Styrelsens utlåtande över motion 16 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 
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Motion 17  

Återförstatliga skolan, avskaffa privata skolor som drivs med vinst 

Sverige kommunaliserade skolan under skolminister Göran Persson genom ett riksdagsbeslut 

den 8 december 1989. Några år senare, 1991–92, genomförde den borgerliga regeringen en 

skola på den kapitalistiska marknadens villkor där vinstdrivande privata skolor finansierades 

med offentliga medel genom skolpengen. För en grundligare bakgrundsteckning till 

systemskiftet, se Arenagruppens rapport 2019, Systemskiftet: När skolan gick från gemensam 

till privat (kan laddas ned på https://arenaide.se/rapporter/systemskiftet-nar-skolan-gick-fran-

gemensam-till-privat/). 

Tillsammans med den nyliberala ekonomiska politiken har den marknadsanpassade skolan 

bidragit till ökade klasskillnader, etnisk segregation, och dramatiskt sänkta skolresultat 

jämfört med 1980-talet. De dåliga skolresultaten har delvis skymts av orimligt höga så kallade 

glädjebetyg som privata skolor ger av konkurrensskäl, inte baserade på verkliga skolresultat. 

(Se Skolverkets rapport nr. 475, som kan laddas ned på 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2019/analyser-av-likvardig-

betygssattning-mellan-elevgrupper-och-skolor?id=4035). 

Systemskiftet av den statliga svenska skolan är ett grundskott mot den svenska 

välfärdsstatsmodellens betoning på social, kulturell och ekonomisk jämställdhet. Resultatet 

har blivit en skola på marknadens villkor som inte bara reducerat medborgare till kunder utan 

som också befinner sig i ständig kris på grund av ojämlikt fördelade ekonomiska resurser, 

konkurser, vanskötsel och antidemokratiska avvikelser i strid mot läroplanen.  

Åren 2010–2019 har Statens skolinspektion dragit in tillståndet för 27 så kallade friskolor, 

senast för skandalomsusade Safirskolan (tidigare: Vetenskapsskolan) i Göteborg med 450 

elever. 

Det nuvarande svenska skolsystemet medverkar inte bara aktivt till återgången till det 

klassamhälle i vilket arbetarrörelsen en gång grundades, det hotar också Sveriges ekonomiska 

utveckling och framtid som vetenskapligt framstående land. Varje elev som inte till fullo får 

utveckla sina möjligheter på grund av den nuvarande skolans brister är först och främst en 

mänsklig katastrof, men det är också en social och ekonomisk katastrof för Sverige. 
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Vi yrkar härmed på 

att Socialdemokraterna i Lund verkar för att avskaffa privatägda skolor som 

drivs i vinstsyfte och att endast icke-vinstdrivande skolor i privat regi 

tillåts efter särskild prövning. 

att Socialdemokraterna i Lund verkar för att återinföra den statligt ägda och 

förvaltade skolan som syftar till likvärdig skolgång för alla oavsett social 

bakgrund och bostadsort.  

att Socialdemokraterna i Lund antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress. 

att Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress antar motionen som sin egen och 

skickar den vidare till Socialdemokraternas partikongress 2020. 

 

Michael Tapper, Agneta Geijer 

Styrelsens utlåtande över motion 17 

Styrelsen delar motionärernas bild. Skolan ska aldrig drivas på marknadens villkor och våra 

barn och unga ska inte reduceras till kunder. Friskolor bidrar inte sällan till en ökad segregering 

i klassrummen. Socialdemokraterna i Lund har därför länge verkat för att begränsa fristående 

skolaktörers etablering, vilket understryks ibland annat det kommunalpolitiska 

handlingsprogrammet 2018. Dock menar vi att motionärernas förslag i praktiken skulle 

innebära en mindre radikal positionering då Socialdemokraterna i Lund sen tidigare fattade 

beslut ställer sig kritiska till både vinstdrivande och icke-vinstdrivande fristående skolaktörer.  

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att besluta:  

Att skicka in motionen som enskild.  
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Motion 18  

Båtskatt och obligatoriskt båtregister för fritidsbåtar 

Vår miljö är hotad från många olika håll. Skall vi med stolthet ge kommande generationer en 

framtida livsmiljö måste vi se allvarligt på hur fort vår miljö förändras. Forskarna har bevisat 

detta i flera rapporter.  Ungdomar världen över demonstrera och ger oss signaler om att de 

inte accepterar och tolererar den allt snabbare miljöförändringen som sker. Med all respekt för 

ungdomars vilja och delaktighet att rädda planetens framtida bevarande är det vår skyldighet 

påverka deras berättigade framtid. 

Vi måste alla vara bereda att medverka inom alla område. Forskaren Per Moksens vid 

Göteborgs universitet har i sin rapport påvisat att fritidsbåtarna är en av de stora orsakerna till 

kustnära bottendöd och ålgräsängars försvinnande. Detta främst genom småbåtshamnar, 

bryggor och båtar skuggar bottnarna varvid livet dör. Ålgräsängar har en unik ekologisk roll i 

svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för ett stort antal marina djur o växter, och fungerar 

som barnkammare åt arter som torsk, ål och sandkrabba. 

Andra fordonsslag är ju registrerade och betalar skatt. Varför ska inte fritidsbåtslivet vara med 

och betalar för de påvisade miljöskador som fritidsbåtarna utgör. 

Undertecknad medlem ger socialdemokraterna i Lund uppdraget att anta motionen och verka 

för genomförandet i kommande beredningsorgan. 

Genarp den 20 december 2019 

Medlem 

Knut Persson  

Killevägen 4  

24771 Genarp 
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Styrelsens utlåtande över motion 18 

Mellan 1988 och 1992 fanns ett båtregister som avskaffades av regeringen Bildt. För att 

finansiera administrationen av registret fanns en registreringsavgift på 25 kr. Även 

registreringsnummer fanns konstruerat som registreringsnummer för motorfordon. Beskattning 

skedde ej. 

Idag finns det krav på att ett fritidsfartyg (mellan 2,5 och 24 meter) ska vara CE-märkt när det 

sätts på marknaden inom Europeiska gemenskapen. Undantagna är tävlingsbåtar, veteranbåtar, 

båtar som drivs enbart av mänsklig kraft m fl. Så ett register finns i en enklare form dock inte 

knutet till ägare och ”hemmahamn”. 

I Finland tex finns idag ett båtregister med avgifter enligt olika förutsättningar som längd, 

motorkraft mm. 

Motionen är svävande avseende vad som menas med fritidsbåt, liten roddbåt, segeljolle, kajak, 

motorstyrka, segelyta, längd, tyngd osv. Till det saknas regelrätt att-sats vilket behövs för att vi 

ska kunna anta motionen eller låta den gå vidare. Det saknas direkta formuleringar att ta 

ställning till. 

Att återigen i Sverige utreda förutsättningar för båtskatt är styrelsen positiv till.  

Vi uppmanar därför motionären att arbeta om motionen och återkomma med den vid annat 

lämpligt tillfälle. 

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att: 

Avslå motionen 
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Motion 19  

Klimatet ska vara prioriterat 

1. Efter Parisavtalet fortsätter de globala utsläppen att öka. Vi bränner mer kol, olja och 

naturgas än någonsin. Den 27 november 2019 presenterade en rad forskare i 

tidskriften Nature belägg för att planeten Jorden står inför stora klimatrisker som inte går att 

vända om inget görs. Man räknar upp en rad av sk "tipping-points" som också är 

sammanlänkade till en dominoeffekt, tex när permafrosten smälter uppstår metangas. 

Forskarna beskriver tillståndet enligt följande: 

— Den arktiska havsisen minskar. 

— Grönlands inlandsis smälter. 

— De boreala skogarna (på norra halvklotet) förvandlas från kolsänka till 

kollkälla.  

— Permafrosten tinar. 

— Havsströmmen Amoc (Atlantic meridional overturning circulation där Golfströmmen 

ingår) bromsar in. 

— Avskogning i Amazonas. 

— Tropiska korallrev dör. 

— Västantarktiska shelfisen smälter. 

— Avsmältning vid östra Antarktis. 

2. Klimatet är inte en ideologisk fråga men däremot behövs ett starkt ledarskap för att vända 

det allvarliga tillståndet. Socialdemokraterna kan ta taktpinnen för att detta ledarskap blir en 

realitet nationellt, i EU och FN. Klimatet ska vara den högst prioriterade frågan. 

 

3. Jag föreslår därför den Socialdemokratiska Distriktsårskongressen 2020 att besluta: 

- Att utlysa klimattillståndet som nödläge med bas i forskarnas belägg 

- Att verka för att detta nödläge även ska antas inom EU och FN 
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- Att utifrån ledande forskares resultat ta fram en konkret politisk agenda för att vända 

tillståndet 

- Att den Socialdemokratiska Distriktsårskongressen 2020 ställer sig bakom motionen och 

antar den som sin egen. 

4. Jag yrkar att Lunds Arbetarekommun antar motionen som sin egen 

5. Jag yrkar att Skånes Partidistrikt antar motionen som sin egen 

Jimmy Blondin 

Lund 2019-12-28 

 

Styrelsens utlåtande över motion 19 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 
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Motion 20  

Översyn och reglering av drogtester i arbetslivet 

 

1. Antalet drogtester från arbetslivet som kommer in till Karolinska universitetssjukhuset och 

Unilabs (de två största ackrediterade labben) som analyserar proverna, har mer än fördubblats 

på tio år. Enbart Karolinska utförde 105 000 tester 2018. Ca 3,5% av testerna var positiva och 

då omfattar detta även förskrivna läkemedel. Drogtester i arbetslivet är numera en etablerad 

del av företagshälsovården i Sverige sedan de infördes för ca 30 år sedan. Arbetsmiljölagen 

AFS 1994:1 säger att arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för ”Alkohol och andra 

berusningsmedel”. Drogtestning i arbetslivet har av forskare (U. Hermansson) benämnts som 

en god förebyggande insats för att förebygga beroende eller identifiera och hjälpa människor 

med ett beroende. Detta får anses vara en osäker slutsats eftersom frågan är en bristfälligt 

beforskad del av arbetslivet. Vi vet helt enkelt inte vad konsekvenserna är. 

 

Frågan om drogtestning har under en rad av år varit föremål för utredning och spänningsfältet 

handlar å ena sidan om säkerheten på arbetsplatserna å andra sidan om människors rätt till ett 

privatliv och integritet tex via EU konventionens Artikel 8, samt den svenska 

regeringsformen. Ett flertal utredningar, bla SOU 2009:44, har ej levererat en större tydlighet 

för arbetstagare och arbetsgivare på området.  

 

Under hösten 2019 lyfte den fackliga organisationen IF Metall frågan om droger i arbetslivet 

och uttrycker att det är för lätt att sparka eller köpa ut människor som påträffats med narkotika 

i kroppen. Samtidigt är förordningarna under omarbetning (Arbetsmiljöverket) och från 

arbetsgivarorganisationer som Teknikföretagen och verket självt uttrycks att det är orimligt att 

arbetsgivarna ska ha ansvar för specifika sjukdomar/tillstånd, tex narkotikaberoende, 

spelproblem och psykiska diagnoser etc. I det nya förslaget har Arbetsmiljöverket strukit allt 

som handlar om rehabilitering vid alkohol och andra berusningsmedel vilket lett till kritik från 

fackligt håll. 

 

Om ansvarsfrågan ändras för olika sjukdomar/tillstånd uppstår frågeställningen om drogtester 

i arbetslivet enligt arbetsmiljölagen har en fortsatt legitimitet för arbetsgivaren. Om 

arbetsgivarna däremot fortfarande anser att testning är en rimlig insats så är det på sin plats att 

integritetsingripande åtgärder som drogtestning regleras som hos vissa andra länder i Europa.  
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I tex Frankrike tillåts enbart testning för högsäkerhetsklassade positioner. I Holland är 

nyanställningstester av alla sökande förbjuden enligt lag. Vidare så har Finland (2003), Irland 

(2005) och Norge (2005) har lagstiftning som tydligt och specifikt tar upp frågan om 

drogprovning på arbetsplatsen (EMCDDA). 

 

2. Drogtestning i arbetslivet ska ses över i fråga om konsekvenser och vad ökningen de 

senaste 10 åren har inneburit för de svenska arbetstagarna och arbetsgivarna. Sverige behöver 

även utreda möjligheten till en reglering av drogtester i arbetslivet för att göra det tydligt och 

rättssäkert. 

 

Styrelsens utlåtande över motion 20 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 
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3. Jag föreslår därför den Socialdemokratiska Distriktsårskongressen 2020 att besluta: 

 

- Att ta initiativ till en bredare översyn av drogtestning i arbetslivet och de senaste årens 

ökning av drogtester. 

- Att ta initiativ till att utreda legitimiteten för drogtestning i förhållande till stöd i 

arbetsmiljölagstiftningen 

- Att se över möjligheten för en reglering av drogtester på svenska arbetsplatser 

- Att ta initiativ till att se över ansvaret för rehabiliteringen av alkohol och narkotika på 

svenska arbetsplatser 

- Att den Socialdemokratiska Distriktsårskongressen 2020 ställer sig bakom motionen och 

antar den som sin egen. 

 

4. Jag yrkar att Lunds Arbetarekommun antar motionen som sin egen 

Jag yrkar att Skånes Partidistrikt antar motionen som sin egen 

Jimmy Blondin 

Lund 2019-12-28 
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Motion 21 

 

Åtgärder för ökad jämlikhet genom minskade ekonomiska klyftor  

 

Kapital- och fastighetsskatter 

 

Sedan 1980-talet har toppinkomsterna ökat enormt i Sverige tack vare stora värdeökningar i 

främst finansiella tillgångar. Dessutom sänkta kapitalskatter och slopade arvs- gåvo- och 

förmögenhetsskatter. Därutöver slopad fastighetsskatt. 

  

Det undergräver tilliten till demokratin och rättvisan i samhället. Varför ska en vanlig 

löntagare betala skatt om miljardären får stora skattesänkningar som löntagaren inte kan få, 

trots att båda har tillgång till samma välfärd? 

 

Som en del i en större skattereform bör socialdemokraterna kraftfullt driva kravet på ökad 

kapitalbeskattning med fastighetsskatten som en grundbult. Numera är nästan alla ekonomer 

ense om att det bör införas en rimlig fastighetsskatt. 

 

Sverige är förmodligen det enda landet i västvärlden med fungerande ekonomier, som inte har 

fastighetsskatt. Bostadspriserna stack iväg när fastighetsskatten slopades. Marknadsekonomin 

fungerar så att det pris som tas ut är det köparen orkar betala. Med slopad fastighetsskatt fanns 

det utrymmet för högre priser.  

Hur en fastighetsskatt ska utformas kan diskuteras. Men utgångspunkten borde kunna vara 

marknadsvärdet, samt att skatten ska dras vare månad för att undvika restskatt. 

Regleringar av kapitalrörelser kan förvisso vara ett större problem, men frågan bör drivas via 

EU, Internationella Valutafonden, (IMF) och Världsbanken.  Även inom dessa institutioner 

har man under senare tid kunnat märka en viss insikt om att vidgade ekonomiska klyftor är 

kontraproduktiva för hela världsekonomin. 

Kapitalskatter är ett måste. USA och England insåg det efter de s k Panamadokumenten. Det 

måste hända något i EU. Det kan också ske genom bilaterala skatteavtal med många länder. 

Portugal är ett land där många svenskar skrivit sig för att slippa skatt på pensionen, som är     

0 (noll) % de första 10 åren.  
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Är det rimligt att barn skall kunna ärva mångmiljonbelopp utan att betala skatt? En förändring 

måste kopplas samman med gåvoskatt. 

Villaägare och bostadsrättsägare är väldigt gynnade på hyresrättens bekostnad. När 

fastighetsskatten togs bort borde man också minskat eller slopat ränteavdragen . Med dagens 

ränta handlar det förmodligen om ca 20 miljarder kr.. Om räntan blir 4 - 5 %, då femdubblas 

ränteavdragen. Var skall de pengarna tas ifrån i budgeten?  

Införs fastighetsskatt bör reavinstskatten på bostäder sänkas, för att få större omflyttning på 

boendet. I en skattereform bör man också successivt minska ränteavdragen.  

 

Kommunal- och Regionskatt 

Det skiljer nästan 6 kr mellan den kommun där man betalar minst resp den kommun där man 

betalar mest i kommunalskatt. Det är orimligt. Det måste ske en betydligt kraftfullare 

kommunal skatteutjämning, så att välfärden blir likvärdig i hela landet..  

 

Inflationsmålet 

Många hävdar att digitalisering och globalisering innebär permanent lägre inflation och att det 

inte är meningsfullt att centralbanker och regeringar sätter upp mål för inflationen. Det mål på 

2 % som vi har i Sverige har inte nåtts på flera år. Riksbanken har ju inte kunnat använda 

räntan som något kraftfullt ekonomiskt instrument på mycket länge. 

 

Om man inte når det inflationsmål som man har satt upp, finns det en uppenbar risk att 

ekonomins aktörer börjar tappa förtroendet för centralbankens förmåga och ambitioner att nå 

det. Vilka konsekvenser får det? 

 

Den mycket låga räntan – under långa perioder minusränta – har ju bl a också varit en 

bidragande orsak till de höga fastighetspriserna   

 

Man bör kanske ha ett mål med i en viss intervall som  Europeiska centralbanken, ECB och 

den Schweiziska centralbanken? 
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Hushållens skulder 

Sverige har den högsta belåningsgraden av OECD länderna. Hushållens skulder (inräknat alla 

i hushållet inkl. barn) är ca 190 procent av årlig disponibel inkomst. Det finns en stor risk i 

detta. Den var ca 120 procent 1991–92 som resulterade i fastighetskrisen. 

 

Finansiell transaktionsskatt 

Även förhållandevis låga skattesatser på finansiella transaktioner bör ge betydande 

intäkter.  Ska den få något påtaglig effekt måste den då införas på EU-nivå och det 

förekommer enligt uppgift diskussioner om en sådan skatt inom unionen. Den bankskatt som 

beslutats i Sverige kan väl anses som ett första steg på beskattning av finanssektorn? 

 

Vårt politiska mål - ökad jämlikhet samt långsiktigt hållbar utveckling   

Den ekonomiska politiken är ett led att nå våra politiska mål som de uttrycks i vårt 

partiprogram: ”Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren 

för människornas frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan 

klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och 

diskriminering” 

 

Den måste också utgå från det långsiktiga behovet. ”För vår överlevnad behövs ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt hållbar utveckling, som möter den nuvarande generationens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina drömmar” 

 

Utgångspunkter i en skattereform 

Ovan nämnda målsättningar, i syfte att öka jämlikheten som också bidrar till en långsiktigt 

hållbar utveckling, bör ingå som en viktig del i direktiven för en ny skattereform 

 

Opinionsbildning krävs 

Om vi ska kunna nå våra mål – som det uttrycks i partiprogrammet - måste det kopplas 

samman med att vårt parti, på alla nivåer, driver en tydlig och kraftig opinionsbildning. Det 

bör utarbetas en strategi, som förankras brett i partiet, angående vilka nödvändiga åtgärder 

och insatser som krävs. Bl a hur får vi genomslag i media? Förutsättningar för rådslag i partiet 

m m.  
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Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar att uppdra åt 

distriktsstyrelsen att verka för 

 

att man genomför reformer på skatteområdet gällande fastigheter, samt på arv, gåvor och 

förmögenheter i enlighet vad som anges i motionen i syfte att minska de ekonomiska 

klyftorna och öka jämlikheten  

 

att man särskilt beaktar behovet av en kommunal skatteutjämning som innebär att regioner 

och kommuner får förutsättningar att ge sina invånare en bra och trygg välfärd, som är 

likvärdig, oavsett vilken del av vårt land som man bor i. 

 

att man utvärderar inflationsmålet och prövar på vilket sätt som det behöver förändras   

 

att det införs en finansiell transaktionsskatt  

 

att bl a det ovan nämnda ingår som socialdemokratiska krav i direktiven för en skattereform 

 

att det utarbetas en strategi för en tydlig och kontinuerlig opinionsbildning kring ökad 

ekonomisk jämlikhet och rättvis och solidarisk fördelning  

 

att motionen översänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen samt den svenska S-

gruppen i EU-parlamentet 

 

2019-12-30 

 

Gunnar Jönsson Annika Brodin Ronny Hansson Kerstin Vikner Per Olsson 

 

Tord Persson Roger Niklewski Mats Nilsson  
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Styrelsens utlåtande över motion 21 

Styrelsen tycker i grunden att detta är en bra motion och delar motionärernas inställning om att 

en mer progressiv ekonomisk politik behövs för att minska de ekonomiska klyftorna. Flera av 

de skattereformer som nämns skulle också leda till detta. 

Men styrelsen är av uppfattningen att EU inte ska ha beskattningsrätt, vilket motionärerna 

föreslår med införandet av en finansiell transaktionsskatt. Det är styrelsens uppfattning att 

beskattningsrätten är och ska förbli en nationell angelägenhet och menar att om EU ges 

beskattningsrätt skulle medlemsländernas självbestämmande inskränkas. Detta menar styrelsen 

är en väg Socialdemokraterna inte borde gå. 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att besluta 

Att motionen insänds som enskild. 
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Motion 22 

Utred seniorkort för kollektivtrafiken i Skåne  

Kollektivtrafiken är viktig för många äldre. Förutsättningarna och möjligheterna att utnyttja 

kollektivtrafiken påverkas av bl a turtäthet och pris   

 

Region Skåne ansvarar för kollektivtrafiken, men när det gäller de rabattkort, seniorkort, som 

ger möjligheter för äldre att resa gratis så beslutar varje kommun. . Någon kommun, 

Trelleborg har beslutat att de gäller från 67 års ålder. I andra kommuner gäller de från 70 eller 

75 år. Ibland gäller de endast vissa tider. Det finns dock flera kommuner i Skåne där man inte 

fattat något beslut om rabattkort  

 

Det är alltså upp till respektive kommun att besluta om äldre medborgare ska erbjudas gratis 

kollektivtrafik inom kommunen. Kommunerna har olika förutsättningar är också olika stora 

geografiskt vilket  skapar en ojämlikhet för medborgarna i Skåne. Att respektive kommun 

beslutar om rabattkort för äldre är ju inte heller logiskt, eftersom det är Region Skåne som är 

ansvariga för kollektivtrafiken.  

 

Målsättningen bör vara att Region Skåne ansvarar för seniorkort och motsvarande rabattkort. 

Innan beslut är det viktigt att man utreder förutsättningar och kostnader med lite olika 

alternativ beträffande ålder och geografisk omfattning.. 

 

Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar att uppdra åt 

distriktsstyrelsen  

 

att utreda förutsättningar och kostnader för införandet av seniorkort för gratis resor inom 

kollektivtrafiken i Skåne enligt alternativen nedan 

- För personer 70, 75 resp 80 år 

- För hela Skåne eller geografiskt sammanhängande delar av Skåne   

 

att presentera utredningen samt ett förslag till beslut på distriktskongressen 2021 

 

 2019-12-31 

Gunnar Jönsson Annika Brodin Kerstin Vikner Per Olsson 

Roger Niklewski 
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Styrelsens utlåtande över motion 4 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 
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Motion 23 

Ställ tydliga krav beträffande miljö, naturresursanvändning,  

arbetsvillkor och arbetsmiljö 

 

I den allmänna debatten kring miljökrisen och särskilt när det gäller klimatet är det stort fokus 

på vad man kan göra privat. T ex avstå att flyga, äta mindre kött etc. Det är självklart bra om 

man som privatperson tänker på vad man kan göra för att minska belastningen på miljö och 

naturresursanvändningen när man handlar samt att man dessutom försöker ta reda på att 

varorna producerats under rimliga arbetsvillkor och med en godtagbar arbetsmiljö. 

 

Vi kan dock inte lösa miljöfrågan och naturresursslöseriet som privatpersoner. Här krävs bl a 

kraftfulla politiska beslut i form av lagar och regleringar samt ekonomiska styrmedel. 

 

När det gäller klimatutsläppen har utsläppen i Sverige minskat sedan jämförelseåret 1990. Det 

krävs ju dock betydligt kraftfullare åtgärder om vi ska nå uppsatta mål 

 

2010 antog Riksdagen ett generationsmål för Sverige, som anger inriktningen för svenskt 

miljöarbete. För att nå det utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser, behöver vi kunna följa upp även de utsläpp som orsakas av vår import. 

 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 

där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser 

 

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 9 ton per person och 

år. Det innebär att det inte räcker med att Sveriges utsläpp inom våra gränser minskar. Även 

de utsläpp som vår konsumtion ger upphov till i andra länder behöver minska för att detta mål 

ska uppfyllas. 

 

Vi ska enligt Parisavtalet sträva efter att begränsa den genomsnittliga temperaturökningen  till 

1,5 grader För att kunna uppnå generationsmålet, miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan samt Parisavtalets mål bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton 

per person och år till 2050. 
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Klädindustrin släpper ut mera växthusgaser än flyget och sjöfarten ihop, enligt FN:s 

handelsorgan Unctad. Att köpa ekologisk bomull hjälper inte, om energin som går åt vid 

tillverkningen kommer från kolkraft.   

 

Det handlar egentligen inte om vad vi köper för plagg, om det är tillverkat av återvunna fibrer, 

eller ekologisk bomull, utan hur mycket vi köper. En rapport som Mistra - Stiftelsen för 

miljöstrategisk forskning har släppt - visar att när det gäller den svenska konsumtionen av 

kläder sker 80 procent av klimatutsläppen vid tillverkningen.   

 

Medelsvensken köper 13 kilo kläder per år och slänger 8 kilo per år. Massproduktionen 

kombinerad med billig arbetskraft har gjort att kläderna inte kostar lika mycket längre. Modet 

har blivit ett slit-och-släng-fenomen och det tär på både miljö och klimat.   

 

Arbetsvillkoren och arbetsmiljön för textilarbetare m fl. samt miljöpåverkan i länderna där 

mycket av produktionen sker är under all kritik. På många platser jobbar man alla dagar i 

veckan, kanske 70 – 80 timmar under en vecka, långt utöver vad som är rimligt.  

 

Det är också viktigt att notera att produktionen av 1 kilo bomull (ett par jeans och en T-shirt) 

kan kräva mellan 7 000 och 29 000 liter vatten. Bomull odlas ofta kring jordklotets midja, där 

befolkningstätheten är stor och behovet av vatten enormt. Cirka 1,1 miljard människor saknar 

tillgång till rent vatten. 

 

En annan fråga som måste uppmärksammas är brytningen av mineraler till alla batterier till 

elektroniska produkter och bilar m m, där efterfrågan kommer att öka snabbt de närmaste 

åren. Även i denna bransch är arbetsvillkor och arbetsmiljö under all kritik  

 

Man räknar med att 1,6 miljoner textilarbetare producerar kläder för världens näst största 

klädföretag, H&M. De jobbar främst i fattiga länder med låga löner 

   

En mycket viktig fråga när det gäller miljön är även den omfattande kemikalieanvändningen i 

bl a livsmedelsproduktionen.   Numera är nästan alla regler om livsmedel utarbetade inom 

EU, och gäller för hela EU. I Sverige gäller även nationella regler om livsmedel i form av 

lagar, förordningar och Livsmedelsverkets föreskrifter. 
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T ex får vissa kemikalier inte användas vid produktion av frukt och grönsaker inom EU. 

Däremot importeras frukter etc. där i EU förbjudna kemikalier används. Så kan det inte få 

fortsätta 

 

Sammanfattning 

Global handel har sina fördelar, men också nackdelar genom att både människor och natur 

exploateras. Vi måste medverka till et långsiktigt hållbart samhälle ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt.  

 

Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar att uppdra åt 

distriktsstyrelsen att verka för 

    

Att lagar och regler skärps i Sverige och inom EU i syfte att förbättra miljön, minimera 

användningen av naturresurser samt skärpa lagarna om arbetsmiljö  

 

Att i handelsavtal och motsvarande med länder utan för EU, ställa villkor och tydliga krav på 

importerade varor och produkter beträffande miljö, resursanvändning, löntagarnas 

arbetsvillkor och arbetsmiljö. 

 

Att villkoren och kraven successivt skärps samt att det sker en öppen och transparent 

redovisning beträffande hur förhållandena utvecklas 

 

Gunnar Jönsson Annika Brodin Kerstin Vikner Per Olsson  

 

Tord Persson  Roger Niklewski 

 

Styrelsens utlåtande över motion 23 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 

  



65 
 

Motion 24  

Stimulera till mer hälsosam kost genom bl a folkbildning   

Enl. WHO bör socker som mest ska utgöra 5 procent av vårt dagliga näringsintag. 

Rekommendationen innefattar både tillsatt socker och det som finns naturligt i till exempel 

frukt, honung och juicer. 

Anledningen är att sockerätandet bidrar till fetma och dålig tandhälsa, två problem som ökar 

stort i världen. Det ökar risken ökar för typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och 

kärlsjukdom. Enl. en del forskare ökar också risken för demens och cancer. 

 

Socker innehåller ett högt antal kalorier, men ger ingen mättnadskänsla, vilket gör att vi äter 

mer. Flera länder i Europa, bl a Norge har infört sockerskatt. Några länder har också, liksom 

flera delstater i USA har skatt på läskedrycker med socker. 

 

Det är ofta en omfattande reklam för godis, läsk etc. med mycket socker i. Det borde  ställas 

krav på en innehållsdeklaration med tydlig information om vad en allt för omfattande 

konsumtion kan leda till. Den omfattande konsumtionen av läsk etc bidrar också ett stort antal 

transporter. 

 

Staten bör stimulera till utökad information om kostens betydelse för folkhälsan. 

I en tid med begränsade naturresurser, omfattande miljöproblem, klimatnödläge m m så bör 

man ju också ställa sig frågan om det ska vara fritt fram att producera vad som helst som 

företag anser vara lönsamt, oavsett vilka samhällsproblem som uppstår?  

 

Till 2019 års distriktskongress framfördes i en motion förslaget om att ”Stimulera till en bättre 

kost genom att införa ekonomiska styrmedel” bl a var målet att medverka till en minskad 

sockerkonsumtion per capita 

Kongressen avslog den enligt styrelsens utlåtande: ”Styrelsen instämmer i motionärernas 

fokus på bättre kostvanor. En förbättrad folkhälsa bör tydligt lyftas som en, med fokus på så 

väl förebyggande arbete som sjukvård. Utökade satsningar på folkbildning inom området bör 

genomföras. Särskilda insatser bör riktas till barn och unga, samt stöd till föräldrar” 

 

Hittills har vi inte sett några särskilda insatser och stöd för mer hälsosam kost. Det är, såsom 

kongressen beslutade förra året, en avgörande samhällsutmaning som det är dags att ta tag i. 
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Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar att uppdra åt 

distriktsstyrelsen att verka för 

 

- En utökad folkbildning om kostens betydelse för hälsan samt vad en allt för omfattande 

konsumtion av sockerprodukter kan leda till.   

 

- att det finns en  tydlig innehållsdeklaration vid försäljning av läsk och godis och andra 

produkter som innehåller mycket socker. 

 

- att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen 

 

Gunnar Jönsson Annika Brodin Kerstin Vikner Per Olsson 

 

Roger Niklewski 

 

Styrelsens utlåtande över motion 24 

Styrelsen delar i grunden meningen med motionen att stimulera till folkbildning om kostens 

betydelse för hälsan och att vad konsumtion av socker kan dela med. Det är ett nutida och 

framtida stort hälsoproblem att sockerintaget och följdsjukdomar stadigt ökar.  

Dock menar styrelsen att det redan finns tydliga regler kring hur innehållsförteckning ska se ut 

och vi ser ingen större skillnad från motionärens yrkande från dessa. I samtliga förpackade och 

processade varor ska framkomma både innehållsförteckning och näringsinnehåll med liknande 

syfte. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 kap 2 art 3. ”…att 

tillhandahålla livsmedelsinformation är att uppnå en hög skyddsnivå̊ för konsumenternas hälsa 

och intressen genom att ge slutkonsumenterna möjlighet att göra informerade val och använda 

livsmedel på ett säkert sätt”.  

Vidare menar styrelsen att det är något otydlig kring vilka varor sinnehållandes mycket socker 

som skulle informeras om. Enligt livsmedelsverket innehåller exempelvis en banan nästan 18g 

socker/100g, ett äpple ca 10g socker/ 100 gram vilket kan jämföras med läsk som är ca 10g 

socker/ 100ml.   

Styrelsen föreslår medlemsmötet att besluta: 

Att motionen insänds som enskild.  
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Motion 25 

Det krävs kraftfullt ökade investeringar inom järnvägsområdet   

Ett väl fungerande och utbyggt järnvägsnät är särskilt viktigt för att tillmötesgå de behov som 

människor har för sitt dagliga behov av att resa till jobb, studier med mera. Men det är också 

helt nödvändigt, för att vi ska klara miljömålen. Investeringarna i spårburen trafik måste 

därför oka mycket kraftigt under kommande planeringsperiod 2022 – 2033  

 

Det finns många angelägna järnvägsprojekt, som har stor betydelse för den regionala 

utvecklingen. Om kollektivtrafiken ska bli ett reellt alternativ till privatbilismen så måste 

kollektivtrafiken – i synnerhet – den spårburna trafiken utvecklas. Snabba kommunikationer 

kan också medverka till att tillväxten sprids, och de är av central betydelse för såväl 

utveckling som konkurrenskraft och. Det utgör ytterligare ett skäl till varför vi behöver göra 

mycket större investeringar i järnvägsnätet under planeringsperioden från 2022 än vad vi har 

gjort hittills. 

  

Inom 10 år beräknas också Fehmarn-Bältförbindelsen öppna. Därför är det absolut nödvändigt 

att även uppmärksamma behovet av upprustning av järnvägen som möjliggör kraftfullt ökad 

godstrafik. Den omfattande lastbilstrafiken bidrar till en försämrad miljö i allmänhet, men i 

synnerhet till en ökning av de redan i dag allt för stora klimatutsläppen. Det har i åtskilliga år 

talats om behovet av ökade godstransporter på järnväg. Men trots detta så transporteras allt 

mer på lastbil.  

 

I det Skåneprogram som distriktskongressen antog våren 2018 finns tydliga målsättningar om 

satsningar på järnvägstrafiken, såväl persontrafik som godstrafik 

Om vi ska kunna uppnå det målet, måste det följas upp med konkreta insatser av olika slag. 

Såsom kraftfulla och snara investeringar i infrastrukturen, en teknisk harmonisering med 

grannländerna för i synnerhet den utrikes godstrafiken, förbättrade lok och vagnar m m.  

Det är viktigt att se till både helheten och långsiktigheten när det gäller investeringar i 

spårburen trafik. Människor har behov av att resa snabbt och enkelt, det behövs jobb och vi 

behöver satsa på hållbar tillväxt. Satsningen på spårburen trafik bör inte ses som kostnader 

utan som investeringar, som är helt nödvändiga. 
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När det gäller investeringar i infrastruktur så måste staten kunna lånefinansiera till dessa, 

eftersom det är långsiktiga satsningar. De är också absolut nödvändiga, om vi ska klara av en 

hållbar tillväxt- Om vi inte lyckas att minska klimatutsläppen drabbas kommande 

generationer mycket hårt   

 

Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar att uppdra åt 

distriktsstyrelsen att verka för 

 

att staten beslutar om en kraftfullt ökad ekonomisk ram för utbyggnad av spårburen trafik 

under kommande planeringsperiod för infrastrukturen i syfte att bl. a 

- Möjliggöra en utveckling/utbyggnad av regional järnvägstrafik, så att människors 

behov av resande till jobb, studier, fritidsaktiviteter m.m. underlättas och som också 

bidrar till en bättre regional utveckling 

-  Att godstransporterna på järnväg kan öka sin marknadsandel av de totala 

godstranporerna  

Samt att intensifiera arbetet med en harmonisering av godstransporterna med våra grannländer    

 

att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen och S-gruppen i 

Regionfullmäktige 

2019-12-29 

Gunnar Jönsson Annika Brodin Ronny Hansson Eskil Larsson Kjell-Arne Ekdahl 

 

Carina Hansson Kerstin Vikner  Per Olsson Tord Persson Roger Niklewski 

 

Mats Nilsson           Mikael Thunberg 

Styrelsens utlåtande över motion 25 

Styrelsen föreslår medlemsmötet 

Att motionen skickas som egen 
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Motion 26 

Begränsa den militära upprustningen i Sverige 

Det har under senare år beslutas att Sverige ska gör en kraftfull militär upprustning.  

84 miljarder kronor från och med 2025. Beräknat på kostnadsläget 2019 motsvarar det 1,5 

procent av BNP 2025. Anslagen för det militära försvaret utökas stegvis med fem miljarder 

kronor per år i en trappa åren 2022–2025, utöver de tillskott som anvisades av riksdagen i 

december 2018. Sverige har också utökat samarbetet med NATO. 

 

De borgerliga partierna har tryckt på hårt om detta. Bakgrunden är bl a den diskussion som 

fört i försvarsberedningen.   

 

I beredningens rapport anförs bl a: ”Det ryska agerandet i Georgien 2008, i Ukraina sedan 

2014 samt i Syrien sedan 2015 visar en rysk vilja att använda militära medel för att nå 

politiska mål, såväl inom som utanför Europa” 

 

I rapporten anförs vidare att: Den transatlantiska länken spelar en avgörande roll för Europa 

och Sverige. NATO är den tydligaste manifestationen av den transatlantiska länken. Att Nato 

upprätthåller förtroendet för de kollektiva säkerhetsgarantierna är av stor vikt. 

 

2 reflektioner som man bör göra i detta sammanhang 

- Vad är sannolikheten för att Ryssland ska anfalla Sverige?  

- Bör inte Sverige vara oerhört försiktiga med att utöka samarbetet med NATO ytterligare 

m h t att  USA leds av så lynnig och oförutsägbar president som Donald Trump?  

 

När det gäller Sveriges försvarsförmåga är det mycket  stort fokus på militär upprustning. Det 

bör vara större fokus på andra delar i det svenska totalförsvaret. Bl a den svenska 

självförsörjningsgraden av livsmedel, som  i dag anges till under 50 procent, och som blir 

betydligt lägre om importen av bl a drivmedel begränsas. En annan fråga är cyberattacker som 

stör civil verksamhet i form av desinformation m m  Dessutom är det viktigt att Sverige 

fortsätter med en aktiv diplomati för att medverka till konfliktlösningar på olika håll i världen 

 

Det är viktigt att vi lyfter blicken och ser till de verkliga hoten. Bl a miljöförstöringen, 

slöseriet med naturresurser, de ökade klyftorna både i Sverige och globalt. Därför måste vi 
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noggrant nagelfara och analysera påståenden om att Sverige behöver göra en kraftfull militär 

upprustning.   

 

Vi yrkar att Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar uppdra åt 

distriktsstyrelsen att verka för 

 

att begränsa den militära upprustningen i Sverige  

 

att prioritera satsningar på ett långsiktigt hållbart samhälle ekonomiskt, socialt och ekologiskt, 

 

att Sverige även i framtiden är alliansfritt och inte ansluter sig till NATO. 

 

2019-12-31 

 

Gunnar Jönsson Annika Brodin Kerstin Vikner Per Olsson  

 

Tord Persson  Roger Niklewski 

 

Styrelsens utlåtande över motion 26  

Motionärerna vill begränsa den militära upprustningen. Sverige är ett land som har haft fred 

sen flera generationer tillbaka. Om omvärlden inte tror på att vi kan försvara vår neutrallitet så 

ökar risken för militära attacker mot vårt land. 

 De militära resurserna kan vi även använda under fredstid bland annat för att bekämpa 

skogsbränder, översvämningar och andra närstående miljöproblem.   

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att besluta 

Att insända motionen som enskild 
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Motion 27  

Skolvalet  

OECD har återkommande sedan det fria skolvalet infördes varnat Sverige för den starka 

segregeringen och följderna av denna. Idag har Sverige en skola där föräldrarnas 

utbildningsbakgrund i högre grad än i andra länder bestämmer elevens möjligheter till högre 

studier. En skola som endast haft sin like i militärdiktaturens Chile behöver reformeras från 

grunden.  

Den pedagogiska forskningen visar att en skolenhet som speglar samhällets grupperingar i 

stort ger den bästa skolan. 

Enligt min mening krävs därför två grundläggande förändringar. 

För det första ska förutom kommunerna endast ideella föreningar, kooperativ eller AB med 

särskild vinstutdelningsbegränsning tillåtas bedriva skolverksamhet. Vinstdrivande företag 

som kan skumma kvasimarknaden leder automatiskt till segregering.  

För det andra ska kommunerna ha ansvaret för att fördela eleverna på de olika skolorna. En 

kommun = en kö. Huvudprincip i den fördelningen ska vara att fördela eleverna 

socioekonomiskt lika mellan skolorna. Egna önskemål, närhetsprincip etc. ska naturligtvis 

vägas in men huvudprincipen ska vara den allt verksamhetövergripande regeln och som det 

inte får ruckas på. Detta leder också till att den grundläggande elevpengen ser likadan ut i hela 

kommunen för alla barn och skolor.  

 

Jag föreslår; 

Att vinstdrivande företag inte tillåts bedriva skolverksamhet 

Att kommunerna ges ensamrätt att fördela eleverna mellan de olika skolorna och att 

huvudprincipen vid denna fördelning ska vara att fördela eleverna socioekonomiskt lika 

mellan skolorna. 

Att motionen antas av Lunds Arbetarekommun 

Att motionen antas av Skånes socialdemokratiska partidistrikt 

Att motionen antas av SAP 

 

Stig Svensson 
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Styrelsens utlåtande över motion 27 

Vi håller med helt med om första att-satsen att vinstdrivande företag inte ska tillåtas bedriva 

skolverksamhet. Barnens bästa måste gälla och då ska varje skattekrona gå tillbaka till barnen, 

dvs direkt till att bedriva skolverksamhet – inget annat. 

 

Första delen av andra attsatsen vore fantastiskt att få genomföra – en kommun och en kö. Det 

skulle ge kommunerna möjlighet att få även friskolor att ta ansvar och att se till att skolor får 

mer jämlika villkor. 

 

När det gäller skola så får man dock alltid ha barnens bästa för ögonen. Och då är senare 

delen av att-satsen väl kategorisk. 

Att ha socioekonomiska aspekter som huvudprincip före närhetsprincip, syskonförtur osv tror 

vi skulle upplevas som att varje enskilt barns bästa inte sätts i centrum. Även om tanken är 

god. Vi tror huvudprincipen behöver vara tvärt om. 

 

Men tankarna är värd debatt och genomlysning. 

 

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att besluta 

Att insända motionen som enskild 
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Motion 28  

Arbetskraftsinvandring  

De borgerliga regeringarna införde 2008 nya regler för arbetskraftsinvandring. Enligt OECD 

det mest öppna systemet av alla länder inom OECD. Det finns i princip inga restriktioner. Det 

räcker att en arbetsgivare intygar att en person garanteras arbete till minimilön (13 000 kr per 

månad) så får personen ifråga rätt att komma till Sverige och får tillfälligt uppehållstillstånd 

här om högst två år. När de två åren gått kan ny ansökan göras. Efter fyra år i Sverige har 

personen ifråga rätt till permanent uppehållstillstånd.  

60 – 70 % av arbetskraftsinvandringen avser okvalificerade arbeten (ej högskoleutbildning). 

Många av dessa lever här under förhållanden som inte kan anses som något annat än slaveri.  

Vid en utredning jag gjorde angående ekonomisk brottslighet inom LSS framkom att 

vårdtagarna vars talan fördes av anhöriga tvingade LSS-företagen att anställa anhöriga från 

länder som Marocko, Syrien etc. trots att företaget hade anställda med denna bakgrund och 

med utbildning av svenska förhållanden. Flera av de som kom till Sverige för att vårda kunde 

således absolut inget om Svenska förhållanden och hamnade därför i en livssituation med 

omfattande misär som följd. Medan integrationen av de som fått asyl här stannade upp 

eftersom de inte fick arbete och fäste på den svenska arbetsmarknaden trots utbildning i sitt 

arbete. 

2012 infördes visserligen hårdare krav för vissa branscher (Städ, hotell-och restaurang, 

service, bygg, bemanning, handel, jord-och skogsbruk, bilverkstad och alla nystartade 

verksamheter.). Reglerna ställer högre krav vad gäller återrapportering och information samt 

krav på att arbetsgivaren ska visa upp att lön kan garanteras för den tid som ett 

anställningserbjudande gäller i samband med ansökan om arbetstillstånd. Företag inom de 

berörda branscherna som anställt personer från länder utanför EU ska dessutom redovisa 

dokumentation av utbetalda löner. 

Men dessa krav är lätta att runda när kontrollen är bräcklig. Att visa upp utbetalningar på 

löner är inga problem. Men för att visa att halva lönen eller mer återbetalas till arbetsgivaren 

kontant eller att den anställda betalar en mycket oskälig hyra för en säng i en skrubb krävs 

betydligt fränare kontrollbefogenheter än som ges idag och en nära uppföljning av aktuella 

arbetsgivare med flera myndigheter samordnade. 

 

Jag föreslår; 

att reglerna för arbetskraftsinvandring ses över och skärps  

att kontrollbefogenheter, straffpåföljder och straffansvar samtidigt ses över 
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Att motionen antas av Lunds Arbetarekommun 

Att motionen antas av Skånes socialdemokratiska partidistrikt 

Att motionen antas av SAP 

 

Lund i december 2019 

Stig Svensson 

 

Styrelsens utlåtande över motion 28 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att besluta 
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Motion 29  

Intern diskussion kring asylsökande till Sverige 

Det finns idag enligt FN cirka 70 miljoner flyktingar i världen. Den högsta siffran sedan andra 

världskriget. Man räknar vidare med att inom 20 år kommer 200 miljoner att behöva flytta 

från de ställen man bor på idag på grund av ändrade klimatförhållanden. Vilket kommer 

orsaka stora spänningar med krig för att värna vattentäkter, odlingar och skog. 

Flyktingkrisen 2015 då den svenska gränsen radikalt stängdes ned efter att över 160 000 

personer sökt asyl under året visade att det finns ett tak för vad vi klarar av att ta emot.  

Ett tak för flyktingmottagningen finns således. Detta tak kan sättas antingen som ett tal t.ex. 

högst 25 000 årligen eller som ett regelverk vilket det ständigt skruvas upp eller ned på för att 

asylmottagningen inte ska spricka.   

Det finns all anledning att vi internt i partiet tar upp detta till diskussion och väljer väg för hur 

frågan ska lösas framöver. 

 

Jag föreslår därför;  

att partiet tar fram ett rådslagsmaterial kring asylsökningar 

att rådslaget avslutas senast sommaren 2021 

Att motionen antas av Lunds Arbetarekommun 

Att motionen antas av Skånes socialdemokratiska partidistrikt 

Att motionen skickas till partistyrelsen 

 

Lund i december 2019 

Stig Svensson 

 

Styrelsens utlåtande över motion 29 

 

Motionären menar att det finns ett tak för hur stort flyktingmottagande Sverige klarar av och 

att det bör tas upp i en diskussion i ett internt rådslag. 

Styrelsen menar att det behövs ett hållbart regelverk för flyktingmottagandet och att det bör 

arbetas för en rättvis fördelning av flyktingmottagandet mellan olika länder. Styrelsen anser 

däremot inte att man kan sätta ett specifikt tak på flyktingmottagandet, man måste alltid ta 

hänsyn till situationen i omvärlden och värna asylrätten. 

Styrelsen anser också att detta är ett område som inte lämpar sig för ett internt rådslag och att 

det istället behövs en intern diskussion om hur vi stärker integrationen och välfärden i 

Sverige. 



76 
 

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet besluta: 

Att insända motionen som enskild. 

 

 

 

 

 


