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Motion 1
Stoppa möjligheten att köpa sig före i vårdkön
Distriktsstyrelsens föredragande: Christina Mattisson
De med privata sjukvårdsförsäkringar ska inte kunna gå före i vårdkön. Försäkringen ger både
rätt till snabb vård hos privata vårdgivare som är knutna till försäkringsbolaget och en enklare
väg in i vården. Exempelvis finns garantier om att få träffa specialistläkare inom bara några
dagar och rätt till operation, om det behövs, inom en kort tid.
Det fanns en tid när sjukvård var en klassfråga. Vår politik bygger på ett solidariskt
sjukvårdssystem.
Enligt hälso-och sjukvårdslagen är det tydligt att den med störts vårdbehov ska gå först i kön.
Det ska inte vara möjligt att gå före i vårdkön och definitivt inte hos de aktörer som
finansieras via skattemedel. Visserligen kan anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
göras om fusk upptäcks, men jag tycker inte att möjligheten över huvud taget ska finnas.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag:
Att Socialdemokraterna arbetar för att stoppa möjligheten att köpa sig före i vårdkön
Teo Zickbauer
Arbetarekommunens yttrande:
Motionen behandlad på medlemsmöte 20200201 och beslutade att antas som
arbetarekommunens egen.

Motion 1
Stoppa möjligheten att köpa sig före i vårdkön
Distriktsstyrelsens föredragande: Christina Mattisson
Distriktsstyrelsens utlåtande:
Vi delar motionärens uppfattning om konsekvenserna av privata sjukvårdsförsäkringar. Vård
ska ges efter behov, inte efter betalningsförmåga. Det blir en ojämlik vård när vissa kan gå
före i vårdkön. Och hälso- och sjukvårdslagen är tydlig: vård ska ges efter behov och på lika
villkor.
Vi socialdemokrater tog redan 2005 fram en lag för att förhindra att vårdgivare skapade
gräddfiler där försäkringspatienter trängde undan patienter med större vårdbehov. Men lagen
var bland det första som den borgerliga regeringen upphävde. Efter regeringsskiftet 2006 blev
det alltså i praktiken möjligt för privata vårdgivare att börja skapa gräddfiler och därmed välja
mer lönsamma försäkringspatienter framför andra patienter.
År 2017 lämnade S/MP-regeringen ett lagförslag för att förtydliga att hälso- och sjukvård ska
ges efter behov även när det handlar om försäkringspatienter. Men allianspartierna och SD
röstade ned vårt förslag med hänvisning till att de inte såg några risker med systemet.
I kombination med att det gemensamma har fått mindre direkt insyn i flera vårdverksamheter
har utvecklingen eskalerat. Sjukvårdsförsäkringsbranschen har vuxit kraftigt och i dag har över
650 000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring.
Enligt siffror från branschorganisationen Svensk Försäkring ökade det totala antalet
sjukvårdsförsäkringar även 2018 (med 2,3 procent) och trots att sådana försäkringar numera
förmånsbeskattas, som vi införde från 2018. En del i förklaringen sägs vara att vissa företag
passade på att betala in premien för sjukvårdsförsäkring för sina anställda före halvårsskiftet
2018, innan det blev en beskattad förmån. En del företag ska också så kallat "hamstrat"
sjukvårdsförsäkringar för sina anställdas räkning, genom att de gjort inbetalningar för flera år
framåt.
Enligt regeringens egna beräkningar innebär den nya förmånsbeskattningen att en person med
40 000 kronor i månadslön och som får privat sjukvårdsförsäkring betald av arbetsgivaren, får
betala 2 710 kronor mer i skatt per år.
Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka svensk hälso- och sjukvård och bidra till att
korta köerna. Men för att alla på lika villkor ska få del av välfärden krävs ytterligare åtgärder.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fick i början av 2020 ett uppdrag av regeringen, att
undersöka och beskriva riskerna för att försäkringspatienter ges företräde och att
behovsprincipen rundas. Uppdraget ska redovisas våren 2020.
Det ska inte finnas några gräddfiler i vården. Principen om att vård ska ges efter behov
behöver värnas. Vi behöver alltså vända utvecklingen. Grundprincipen i svensk hälso- och
sjukvård ska vara att vård ska ges efter behov och på lika villkor för hela befolkningen.
Förslag till beslut: Bifall till motionen

Motion 2
En värdig eftervård för kvinnor som har fött barn
Distriktsstyrelsens föredragande: Markus Alexandersson
Nu får det vara nog. Ingen kvinna ska behöva lida i tystnad p.g.a. förlossningsskador när det
finns hjälp att få.
Att genomgå en graviditet och förlossning är inte lätt!
Mycket bra information och uppföljning får man under en graviditet men inte lika bra
information om vad som händer eller kan hända med kroppen efter att man har fött ett barn.
Både information och eftervård kan bli mycket bättre.
Det målas upp en bild av att när barnet har kommit ut till världen att allt är frid och fröjd.
Ingen förbereder en om de problem, värk och skador som kan uppstå efter en förlossning.
Vart kan jag hämta konkret information eller vart ska jag vända mig för att få snabb hjälp
innan skadorna förvärras?
Bättre än så kan Sverige och vår förlossningsvård. Ska en kvinna verkligen behöva mitt i allt
hon befinner sig i och precis gått igenom be och böna för att få en läkartid för att få hjälp?
Vänta i månader, inte bli tagen på allvar och ständigt behöva förklara och ursäkta sig? Är detta
verkligen den sorts eftervård vi vill slå oss på bröstet för och vara stolta över?
Detta är en jämställdhetsfråga som ska tas på fullt allvar.
Bra är vi. Men mycket bättre kan vi bli.
Nu får det vara slut på det tysta lidandet. Därför föreslår jag att vi ska jobba, kämpa och göra
vårt allra yttersta för:
Att: Kvinnor som lider av förlossningsskador ska få en snabb och värdig uppföljning och
eftervård.
Amani El-Ali Mazloum
Arbetarekommunens yttrande:
Motionen behandlad på medlemsmöte 20200201 och beslutade att antas som
arbetarekommunens egen.

Motion 2
En värdig eftervård för kvinnor som har fött barn
Distriktsstyrelsens föredragande: Markus Alexandersson

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Kvinnor som lider av förlossningsskador ska få en snabb och värdig uppföljning och eftervård.
Idag finns en stor variation i andelen kvinnor som kommer på eftervårdsbesök, vilket innebär
att förlossningsskador och psykisk ohälsa ibland inte upptäcks till följd av dåliga upplevelser
hos den som är nyförlöst. Det är viktigt att inte bara intressera sig för medicinska resultat,
mammornas upplevelser kan variera och det är av stor betydelse att förlossningsvården
utvecklas för att bättre fånga upp deras upplevelser. Exempel för att få fler mammor att ta del
efter uppföljande vård kan vara återbesöksenheter och aktiv uppföljning.
Förslag till beslut: Bifall till motionen

Motion 3
Utred möjligheten till att inte ha nyförlösta mammor och mammor som har fått
missfall på samma avdelning för eftervård.
Distriktsstyrelsens föredragande: Markus Alexandersson
Rullande vagnar, babygråt, ett litet leende…
Att få upp ett nytt liv i sin famn är det största och lyckligaste ögonblicket i livet. Men att
förlora ett liv är det mörkaste och mest tårfyllda ögonblicket i livet.
På sjukhuset i Karlskrona så har kvinnorna som nyligen fött barn och kvinnorna som nyligen
genomgått ett missfall sitt rum på samma våning samt att de äter i samma matsal. Låter det
rimligt?
Mitt svar är nej. Flera kvinnor isolerar sig på sitt rum, äter där och går inte ut under deras
sjukhusvistelse. Är det på detta sätt det ska vara? Är det denna sorts eftervård vi vill ge?
Att liv och död möts, är livets gång, jag säger inget annat men ska man verkligen utsätta en
redan förkrossad kvinna för mer sorg och ständiga påminnelser när såret precis är öppet och
hennes största dröm har gått i spillror? Mitt svar är åter nej.
Just därför föreslår jag:
Att en utredning görs för att undersöka möjligheten till att dela på
dessa avdelningar och att man inte äter i samma matsal.
Amani El-Ali Mazloum
Arbetarekommunens yttrande:
Motionen behandlad på medlemsmöte 20200201 och beslutade att antas som
arbetarekommunens egen.

Motion 3
Utred möjligheten till att inte ha nyförlösta mammor och mammor som har fått
missfall på samma avdelning för eftervård.
Distriktsstyrelsens föredragande: Markus Alexandersson
Distriktsstyrelsens utlåtande:
På Blekingesjukhuset i Karlskrona har denna fråga aktualiserats med följden att anpassningar
har gjorts. Nyblivna föräldrar och de som har drabbats av missfall vårdas på olika avdelningar
med dörr emellan just för att den som upplevt den smärta som ett missfall innebär så nära på
upplevelsen inte ska behöva möta nyfödda barn och deras föräldrar på samma avdelning.
Förslag till beslut: Anse motionen besvarad

Motion 4
Igångsättning i vecka 41 istället för vecka 42
Distriktsstyrelsens föredragande: Markus Alexandersson
En ny svensk studie visar att sätta igång en förlossning vid 41 fullgångna graviditetsveckor
istället för vid 42 tycks vara säkrare för barnets överlevnad.
I studien ingick 2 760 kvinnor, inskrivna vid 14 förlossningssjukhus i Sverige under åren
2016–2018. Ingen hade bakomliggande sjukdom, samtliga väntade ett barn, och alla hade
uppnått 41 fullgångna veckor när de inkluderades i studien.
Hälften av kvinnorna i studien, 1 381 individer, lottades till induktion vid 41 fullgångna
veckor. I denna grupp var det 86 procent som genomgick induktion. Hos övriga kom
förlossningen igång av sig själv.
I den andra gruppen, med 1 379 kvinnor, planerades för induktion vid 42 fullgångna veckor,
vilket är rutinhandläggningen på de flesta förlossningsenheter i Sverige vid graviditet utan
komplikationer. I praktiken var det 33 procent av kvinnorna som behövde sättas igång.
Kvinnornas hälsotillstånd efter förlossning skiljde sig inte mellan grupperna. Andelen
kejsarsnitt och instrumentella förlossningar, med sugklocka eller tång, var också ungefär
desamma. Enligt den måttstock som kombinerar perinatal sjuklighet och död fanns det drygt
30 drabbade barn i varje grupp. Däremot konstateras en signifikant skillnad beträffande
dödsfallen.
I gruppen som sattes igång efter 41 fullgångna veckor fanns inga dödsfall. I den andra
gruppen, där spontant värkarbete inväntades och induktion gjordes vid 42 veckor,
registrerades sex fall av perinatal död. Fem av barnen var dödfödda, ett dog strax efter
förlossning.
Dödsfallen ledde till att studien avbröts i förtid, och den kom därmed att omfatta 2 760
kvinnor istället för planerade 10 000. Landets förlossningskliniker informerades om utfallet,
och efter extern granskning av materialet publiceras nu studien, som letts från Sahlgrenska
akademin vid Göteborg universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Några sjukhus runt om i landet har ändrat sina riktlinjer till igångsättning vid v. 41. Andra
väntar på nationella riktlinjer.
Region Blekinge är en av tre regioner som inte har lämnat besked på hur de tänker agera i
frågan. (22 december 2019)
Då studien visar tydligt hur avgörande en vecka kan vara och flera forskare och läkare har höjt
sina röster i frågan så föreslår jag:
Att Region Blekinge ska erbjuda gravida kvinnor en igångsättning (induktion) vid v.41 för
både barnet och mammas säkerhet.
Amani El-Ali Mazloum
Arbetarekommunens yttrande:
Motionen behandlad på medlemsmöte 20200201 och beslutades att skickas in som enskild.

Motion 4
Igångsättning i vecka 41 istället för vecka 42
Distriktsstyrelsens föredragande: Markus Alexandersson
Distriktsstyrelsens utlåtande:
En rekommendation i förlossningsstudien Swepis är att igångsättning av förlossning ska ske i
vecka 41 istället för vecka 42 som är standard för de allra flesta kliniker i dag. Med stöd av
Socialstyrelsen ska Nationella programområdet för kvinnosjukdomar och förlossning
tillsammans med Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Barnmorskeförbundet se
över rutiner och utarbeta en rekommendation inom arbetet för kunskapsstyrning som är en
vägledning för regioner.
Nationella programområdets rekommendationer är vägledande för hälso- och sjukvården och
utformas efter gedigen evidens.
Bedömningen av den forskning som finns på området är i första hand en fråga för den
medicinska professionen men följs av den politiska nivån. Det är dock inte önskvärt att
förtroendevalda överprövar medicinska riktlinjer.
I Blekinge praktiseras att gravida kallas till kontroll vecka 41 plus tre dagar för bedömning.
Förslag till beslut: Anse motionen besvarad

Motion 5
Gör om ROT till GRO (grön renovering och omställning)
Distriktsstyrelsens föredragande: Annette Rydell
Låt Det så kallade ROT - avdraget bli en grundpelare i det ”Gröna Folkhemmet!”
Idag subventioneras viss ombyggnad, tillbyggnad och renovering. Denna subvention har
många fördelar. Dock innebär skattesubventionen inte enbart fördelar. Nackdelar med ROTavdrag är att den stora grupp som inte äger sitt boende, utan hyr sitt boende inte kan få del av
ROT-avdrag.
Man kan också ifrågasätta om samhällsnyttan med denna skattesubvention står i relation till
samhällskostnaden när det till exempel gäller kosmetiska renoveringar av badrum, kök eller
uterum.
Vi anser att ROT-avdrag i grunden är en bra subvention, särskilt när det gäller sysselsättningen
inom byggsektorn, men att skattesubventionen bör förändras på ett antal områden för att
möta
samhällets krav på ett mer hållbart och ekologiskt boende. Samt att utjämna de ekonomiska
orättvisor som ROT-avdraget medför gällande bostadens ägandeform. Vi vill att ROTavdraget omvandlas till något vi kallar GRO-avdrag (Grön Renovering och Omställning). Det
finns ett mycket stort behov att miljöanpassa och hållbarhetsanpassa våra bostäder. Genom
att styra den breda/generella skattesubvention som idag finns för de som äger sitt boende till
nya grupper som inte förut fått ta del av dessa subventioner och rikta om stödets omfattning
till grön omställning av vårt boende tror vi att de positiva följderna på exempelvis
sysselsättning kan bibehållas och de negativa egenskaper som ROT-avdraget medfört kan
begränsas.
Med utgångspunkt från ovanstående text föreslår vi följande:
Att: ROT-avdraget i sin nuvarande utformning upphör. Att: ROT-avdraget omvandlas från till
ett avdrag för Grön renovering och omställning (GRO-Avdrag). Att: Kongressen föreslår att
en utredning tillsätts för att utreda hur alla boendeformer ska kunna ta del av ROT/GROavdrag. Att: Avdragsrätten för så kallade ROT-arbeten styrs om till att gälla enbart åtgärder
som förbättrar miljö, klimat och hållbarhet (GRO). Att: Motionen skickas till nästa
partikongress
S-föreningen Avanti
Arbetarekommunens yttrande:
Arbetarkommunens styrelse delar motionärens intentioner om att det behövs stimulanser för
att få en ordentlig fart på omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi delar inte uppfattningen
att detta ska ställas emot ett ROT-avdrag som har varit en populär reform och möjliggjort att
flera hushåll har haft råd att göra energieffektiviseringar av sina bostäder med exempelvis
fönsterbyten, tilläggsisoleringar och byte av energikällor. Vi ser brister i ROT-avdraget men att
ställa det mot en grön omställning tror vi blir kontraproduktivt.
Motionären vill fortsätta att utforma GRO med skatteavdrag. Det tror vi leder till att den
fördelningspolitiska slagsidan som finns i ROT-avdraget lever kvar. Omställningsbidrag tror
styrelsen är ett effektivare vapen för att få fart på den småskaliga omställningen och det kan
alla ta del av oavsett inkomst.
Att motionen skall skickas vidare till Partidistriktets distriktskongress som enskild.

Motion 5
Gör om ROT till GRO (grön renovering och omställning
Distriktsstyrelsens föredragande: Annette Rydell
Distriktsstyrelsens utlåtande:
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner om att det behövs stimulanser för
omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi delar, liksom arbetarkommunen, inte
uppfattningen att detta ska ställas emot ett ROT-avdrag som har varit en populär reform och
möjliggjort att flera hushåll har haft råd att göra energieffektiviseringar av sina bostäder med
exempelvis fönsterbyten, tilläggsisoleringar och byte av energikällor. Vi ser också brister i
ROT-avdraget men att ställa det mot en grön omställning kan vara kontraproduktivt, det vill
säga motverka sitt eget syfte.
Motionären vill fortsätta att utforma GRO med skatteavdrag. Vi delar AK:s uppfattning att
det leder till att den fördelningspolitiska slagsidan som finns i ROT-avdraget lever kvar.
Omställningsbidrag som arbetarkommunens styrelse skriver kan vara ett effektivare vapen för
att få fart på den småskaliga omställningen och det kan alla ta del av oavsett inkomst.
Förslag till beslut: Avslag till motionen

Motion 6:
Motion om införande av Sockerskatt
Distriktsstyrelsens föredragande: Johanna Beijer
Enligt forskningen finns det inga positiva hälsoeffekter med att äta socker. Hjärnan behöver
visserligen sockerarten glukos för sin funktion men det innebär inte att socker behöver
tillsättas, eftersom kroppen kan bryta ned den stärkelse som till exempel finns i potatis, bröd
och annan kost till glukos.
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) bör sockerkonsumtionen minska med tjugo
procent. Mindre än tio procent av energiintaget för vuxna bör komma från så kallade fria
sockerarter, som finns i till exempel godis, läsk och många halvfabrikat, enligt de nordiska
näringsrekommendationerna, NNR 2012, WHO och Livsmedelsverket. Det motsvarar ca 5075 gram tillsatt socker per dag, beroende på hur mycket energi man behöver. Fyrtio procent
av svenskarna äter mer socker än så, enligt Livsmedelsverkets senaste undersökning av
svenskars matvanor.
Gör man det ökar risken för försämrad tandhälsa, typ-2 diabetes och fetma, vilket i sin tur
ökar risken för andra åkommor, som hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige har exempelvis
barnfetman ökat i en alarmerande takt. Enligt en studie i den medicinska tidskriften The
Lancet, har andelen svenska flickor med fetma fördubblats de senaste 40 åren, medan andelen
pojkar med fetma mer än trefaldigats under samma tid. Att införa en sockerskatt vore ett sätt
öka kunskapen om sockrets skadliga effekter på den enskildes fysiska hälsa och
konsekvenserna för folkhälsan i stort. Det handlar inte om att straffa enskilda och
skuldbelägga människor för deras matvanor, utan utgör ett sätt att genom ett ekonomiskt
styrmedel minska konsumtionen av produkter som är skadliga.
Nitton av världens länder har redan infört sockerskatt, däribland flera EU-länder, inklusive
våra grannländer Norge, Danmark och Island. Effekten på försäljningen är tydlig. I Mexiko,
som införde sockerskatt 2014 sjönk försäljningen med över fem procent första året, för att
året därpå sjunka med ytterligare nästan tio procent. Mest anmärkningsvärt är dock att
försäljningen sjunkit med hela sjutton procent i de fattiga hushållen, där problemen med
diabetes och fetma är som störst.
Liknande effekter har setts på andra håll, exempelvis i den amerikanska staden Berkeley,
Kalifornien. Ett år efter att en skatt på läsk och sockrade drycker infördes år 2015, hade
försäljningen sjunkit med 9,6 procent. I omkringliggande områden, som inte infört en skatt,
hade den samtidigt ökat med 6,9 procent, enligt en studie som publicerades i den medicinska
tidskriften Plos Medicine.
Intäkterna från en sockerskatt skulle också kunna investeras i exempelvis folkhälsoprojekt.
Det har testats i Portugal, där intäkterna från sockerskatten öronmärktes till landets hälso- och
sjukvård. Ett annat alternativ är att subventionera andra, nyttigare livsmedel. Att sänka
momsen på frukt och grönt vore ett sätt att underlätta för människor att välja de hälsosamma
alternativen till produkter med mycket socker. Det är hög tid för Sverige att se över hur vi på
bästa sätt kan värna folkhälsan genom att ta efter andra länders framgångsrika exempel med
sockerskatt.

Vi föreslår:
Att: Socialdemokraterna i Blekinge ställer sig bakom och arbetar för det som anförs i
motionen om att utreda hur en sockerskatt skulle kunna utformas i syfte att förbättra
folkhälsan avseende både tandhälsa och sjukdomar kopplade till övervikt.
Att: Motionen skickas till Socialdemokraternas nästkommande partikongress
S-Föreningen Avanti
Arbetarekommunens yttrade:
Motionen tar upp ett viktigt område gällande folkhälsan och sockrets negativa effekter och
problem för folkhälsan, vi delar motionärens syn på vikten av att förbättra folkhälsan
avseende både tandhälsa och sjukdomar kopplade till övervikt. Det är av största vikt av att
arbeta förebyggande för att förbättra folkhälsan och förebygga sjukdomar och övervikt. Men
om det är rätt väg att gå med sockerskatt är en fråga som behöver utredas vidare. Och även ta
del av hur andra länder arbetat med frågan. Vi föreslår:
Att motionen skall skickas vidare till Partidistriktets distriktskongress som enskild.

Distriktsstyrelsens utlåtande:
Motion 6:
Motion om införande av Sockerskatt
Distriktsstyrelsens föredragande: Johanna Beijer
Motionssvar:
Debatten om sockerskatt har pågått under de senate åren. Åsikterna om denna skatt går isär.
Forskningen om sockrets påverkan på vår hälsa visar ändå tydliga resultat och ur ett
folkhälsoperspektiv så är denna fråga särskilt intressant.
Det vita raffinerade sockret har, precis som motionen tar upp, en avgörande roll för en rad
olika sjukdomar. Studier som gjorts visar också att det finns ett ökat intag av socker hos
befolkningsgrupper med låg socioekonomiska förutsättningar. Detta anses bero dels på
matvanor och dels på kunskap om sockrets påverkan. Det gör att folkhälsan blir en klassfråga
där framförallt ekonomi och kunskap om matens betydelse för vår hälsa blir avgörande.
Införandet av sockerskatt och samtidigt sänka momsen på frukt och grönt skulle kunna bli ett
incitament för människor att lättare välja näringsrik och hälsosam mat. Detta skulle kunna bli
en viktig del i en mer jämlik folkhälsa och bidra till förebyggandet av ohälsa. Men precis som
motionen tar upp så behövs en utredning om hur en skatteväxling skulle kunna genomföras
på ett bra sätt. En sådan skatt får tas med i en större omfattande skattereform som nu pågår i
och det blir svårt att lägga till som en enskild skatt
Förslag till beslut: Anse motionen besvarad

Motion 7
Avdragsrätten för fackavgift & a-kassa bör återinföras snarast
Distriktsstyrelsens föredragande: Roland Andreasson
Avdraget kom till för att skapa rättvisa mellan parterna. Arbetsgivaren hade sedan länge hittat
ett sätt att kringgå skatt på den avgift som de betalade till arbetsgivarorganisationerna.
2006 beslutade moderatledda regeringen att ta bort avdragsrätten för fackavgifter.
2007 trädde beslutet i kraft. 25 % avdrag på fackföreningsavgiften och 40 % avdrag på akassan. Det måste finnas argument till att återinföra skatterabatten till arbetslöshetskassor och
fackföreningsavgifter.
2018 januariavtalet som slopade återinförd avdragsrätt.
Arbetsgivaren kunde fortsätta undvika skatt för motsvarande avgifter.
2006 upphörde rättvisan.
Ett bra argument på återinförd avdragsrätt på avgifterna är en likabehandling av parterna på
arbetsmarknaden.
Ett återförande av avdragsrätten skulle också kunna innebära att fler ansluter sig till
arbetslöshetsförsäkringen.
För att skapa mer jämvikt mellan parterna och för att höja organisationsgraden bland arbetare
yrkar vi att distriktskongressen besluta ge partistyrelsen i uppdrag att verka för:
Att avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs
Att avdragsrätten för a-kasseavgiften återinförs.
IF Metall S Ronneby
Arbetarekommunens yttrande:
Motionen behandlad på medlemsmöte 20200201 och beslutade att antas som
arbetarekommunens egen.

Motion 7
Avdragsrätten för fackavgift & a-kassa bör återinföras snarast
Distriktsstyrelsens föredragande: Roland Andreasson
Distriktsstyrelsens utlåtande:
Motionen pekar på en angelägen fråga för landets utveckling.
Svensk politik bygger på ”Den svenska modellen” där arbetsmarknadensparter spelar en stor
roll.
Historien visar på att det är en mycket framgångsrik modell men den bygger på en legitimitet
hos parterna.
För att detta system ska kunna fungera är det viktigt att det gäller lika förutsättningar till
organisering av parterna där avdragsrätten för avgiften spelar en viktig roll.
Förslag till beslut: Bifall till motionen

Motion 8:
Om en jämställd feministisk handelspolitik
Distriktsstyrelsens föredragande: Heléne Björklund
Handelspolitiken idag gynnar män mer än kvinnor. Vår ekonomi är ojämställd, män har mer
pengar, jobbar i höge utsträckning och gör mindre hemmaarbete. Män gynnas framför
kvinnor i regel som konsumenter, som exportörer och som arbetstagare.
År 2017 antogs Buenos Aires-deklarationen om handel och jämställdhet av alla världens
handelsministrar. Sverige har bidragit till att ta fram ett verktyg för att kunna analysera
jämställdhetseffekter på handelsavtal. En studie om amerikanska tullar fann att det fanns stora
skillnader i tullsats på vissa klädesplagg, till exempel hade sidenblusar i vissa fall sex gånger så
höga tullar som sidenskjortor. Samma studie visade att sportkläder som marknadsfördes
gentemot kvinnor hade genomsnittlig tull på 21%, de för män 7%. Samma gäller när det
kommer till underkläder på 13%, respektive 7%.
Det finns inte tillräckligt med kunskap om detta, därför är det viktigt med
jämställdhetsanalyser och könsuppdelad statistik. Endast en tredjedel av världens länder
samlar in statistik som gör det möjligt att mäta och förstå kvinnors och flickors situation.
Tillgång till uppgifter om kvinnor och mäns situation är en förutsättning för jämställdhet inom
handelspolitiken. För att kunna göra något åt detta behövs en könsuppdelad statistik på
området. Det ska inte vara dyrare att köpa kläder som kvinna för att tullen är orättvis, det ska
inte vara svårare att exportera kläder som företagare och kvinna, nya handelsavtal ska bidra till
att skapa jobb med schyssta villkor också för kvinnor.
Vi föreslår:
Att regeringen arbetar för att kvinnor ska gynnas lika mycket som män i handelsavtal,
Att internationella standarder ska utgå från både män och kvinnor,
Att regeringen fokuserar mer på handel med tjänster inom EU, eftersom det inom
tjänstesektorn är flest kvinnor som jobbar och driver företag,
Att regeringen samlar in statistik och data om handel och jämställdhet – för att få en bild av
vad som behöver göras.
Att regeringen framledes redovisar hur det ser ut i Sverige med tullar för män och kvinnor
Att motionen överlämnas till Blekinges S-riksdagsledamöter för att driva frågan vidare
riksdagen
S-kvinnor i Blekinge / Suzanne Svensson, Ordförande

Motion 8:
Om en jämställd feministisk handelspolitik
Distriktsstyrelsens föredragande: Heléne Björklund
Distriktsstyrelsens utlåtande:
S-kvinnor tar upp en angelägen fråga i sin motion. I augusti 2019 publicerade den S-ledda
regeringen en feministisk handelspolitik och slog fast:
”Det ska vara lika lätt att exportera inom områden där kvinnligt företagande är vanligt, som
det är för män. Nya handelsavtal ska bidra till att skapa jobb med schyssta villkor också för
kvinnor”.
Deklarationen består av sex åtgärder och de berör samtliga problemområden som motionären
tar upp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jämställda handelsavtal
Jämställda standarder
Jämställd inre marknad
Jämställd representation i främjandearbetet
Jämställdhet, handel och arbete i låginkomstländer
Jämställd statistik

Distriktsstyrelsen anser att det är överensstämmande med motionärens avsikt.
Förslag till beslut: Anse motionen besvarad

Motion 9:
Tandhälsan påverkar hela kroppen – ohälsa i munnen påverkar kostnaden för
sjukvården
Distriktsstyrelsens föredragande: Teo Zickbauer
Munhälsan påverkar det som händer i hela kroppen. Ohälsa i munnen slår ofta ur ett
socioekonomiskt perspektiv ojämlikt mot individens möjlighet att få vård. Ohälsa i munnen är
inget isolerat stuprör utan påverkar samhället och individ såväl socialt som ekonomiskt. Rätten
till bästa möjliga hälsa är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna.
Internationella fördrag slår fast att rätten till hälsa gäller alla. Idag vet vi att det vid infektioner
läcker ut bakterier i blodbanan. Bakterierna kan fastna i blodkärlets väggar och kan orsaka
åderförkalkning. En unik svensk studie har publicerats av Björn Klinge övertandläkare och
professor i parodontologi vid Malmö högskola. I studien undersöktes 800 patienter som fått
sin första hjärtinfarkt. När man eliminerat riskfaktorer och så mycket osäkerhet som möjligt,
återstod 28 procent av patientgruppen med parodontit/tandlossning, där hjärtinfarkten inte
kunde förklaras på annat sätt. Det finns alltså anledning för tandläkare att rekommendera
patienter med svårare tandlossning att uppsöka sjukvården för att undersöka sitt hjärt- och
kärlsystem.
Idag pågår andra studier i världen där forskarna även undersöker samband mellan tandhälsa
och andra sjukdomar exempelvis diabetes, ledgångsreumatism och vissa cancerformer. Olika
forskningsresultat pekar således på att munnen sett ur ett hälsoperspektiv är en del av
kroppen. Trots detta är det fortfarande betydligt dyrare att gå till tandläkaren än att gå till
”vanlig” läkare. Ett allvarligt problem är att försäkringssystemen inte är i fas med forskningen.
Situationen är en klassfråga. Att man av ekonomiska skäl tvingas avstå från tandvård för att
man inte har råd betyder att man förutom trasiga tänder och påföljande stigma riskerar att
utveckla andra tand-ohälsoorsakade sjukdomstillstånd.
”Problemet är ett stort bekymmer som är kopplat till socioekonomiska förutsättningar. Inom
vissa åldersgrupper är det så många som 20 procent som känner sig tvingade att avstå från
tandvård”, enligt Björn Klinge. Vi måste se problemen och ta ansvar för sambanden mellan att
människor inte har råd att gå till tandläkaren, ökad risk för stigande ohälsa med konsekvenser
som försämrad förmåga att leva ett fullvärdigt aktivt liv utifrån jämlika villkor.
Och sist men inte minst risken för ökade kostnader inom den offentligt finansierade
kroppssjukvården.
Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna och vi ska inte
ställa grupper mot varandra. Nu är det dags att införa en jämlik tandvård och att slå fast att
tandhälsan ska integreras i övrig sjukvård och försäkringssystemen.
Vi föreslår:
Att gränsdragningen inom sjukvården mellan mun/tänder och kropp tas bort,
Att nu gällande separation av rättigheter avseende tandvård och övriga kroppen upphör,
Att försäkringssystemen för sjukvård och tandvård integreras med varandra,
Att skillnaden i patientavgifter mellan att gå till en vanlig läkare och en tandläkare upphör
Att motionen överlämnas till Blekinges S-riksdagsledamöter för att driva frågan vidare i
riksdagen
S-kvinnor i Blekinge/ Suzanne Svensson, Ordförande

Motion 10:
Tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet
Distriktsstyrelsens föredragande: Teo Zickbauer
Många människor i Sverige kommer att ha svårare att betala kostnaderna för sina tandskador.
Moderatledda regeringen genomförde sänkningar i socialförsäkringssystemet som ger utsatta
människor sämre inkomster.
Detta gör att tandvården i dag har blivit en klassfråga.
Vi vill därför föreslå att distriktskongressen beslutar ge partistyrelsen i uppdrag att verka för:
Att tandvårdskostnaderna ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.
Att man arbetar fram en plan så att fler utsatta grupper omfattas av gratis tandvård.
IF Metall S Ronneby
Arbetarekommunens yttrande:
Motionen behandlad på medlemsmöte 20200201 och beslutade att första att satsen antas som
arbetarekommunens egen.
Att andra att satsen skickas in som enskild.

Motion nr 9 och 10

Distriktsstyrelsens föredragande: Teo Zickbauer
Motionären tar upp problematiken med att tandhälsan inte är integrerad i övrig sjukvård och
försäkringssystem. Motionären menar att detta är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna
och att vi ställer grupper mot varandra om vi inte inför en jämlik tandvård och slår fast att
tandhälsan ska integreras i övrig sjukvård och försäkringssystemen.
Motionären tar upp en fråga som varit föremål för diskussioner och motioner under flera år.
Den utredning som den rödgröna majoriteten tog beslut om, har fått ett tilläggsuppdrag och
ska därför inte lämna sin utredning förrän i mars 2021.
Tandhälsan handlar kanske om den största skammen. Att inte längre våga le för att det syns
att tänderna är dåliga. Inte kunna äta den mat man tycker om för att det är svårt att tugga.
Tänderna är viktiga för självförtroendet, för det egna välmåendet och för den psykiska hälsan.
Det finns ju ingen som vill bli tandlös. Brist på tänder har alltid varit ett tecken på fattigdom
och så är det fortfarande. Tillgång till tandvård är en klassfråga och de som behöver
tandvården bäst är de som inte har råd att betala för tandvård. När tänder går sönder eller
behöver lagas kan det kosta flera tusen kr att gå till tandläkaren. Pensionärernas
riksorganisation PRO presenterade under 2018 rapport Bit ifrån del 1 och del 2, om de äldres
munhälsa. Rapporterna visar att 13 procent av pensionärerna avstod från tandläkarbesök trots
att de hade problem med tänderna. Bland de fattigare pensionärerna lät nästan en fjärdedel bli
att gå till tandläkaren. Äldre personer som börjar tappa orken förlorar ofta kontakten med sin
ordinarie tandläkare. Den förebyggande vården blir eftersatt och när tandproblemen upptäcks
kan det ha gått väldigt långt. Äldre människor med dålig tandstatus får helt enkelt svårt att äta
och riskerar undernäring. Närmare hälften av de över 80 år använder fler än tio receptbelagda
mediciner under ett år och det påverkar munnen.
Dåliga tänder riskerar att påverka hela kroppen, ändå anses tandvården fortfarande vara en
lyxbehandling. Något för dem som har råd. Detta är inte en jämlik tandvård och inte en
socialdemokratisk politik.
Distriktsstyrelsen delar motionärernas grundläggande uppfattning att patientavgifterna för
sjuk- och tandvård bör jämställas. Dock är vi medvetna om att det handlar om en mycket stor
kostnad att genomföra reformen. En genomgripande tandvårdsreform måste förmodligen
genomföras stegvis.
Förslag till beslut: Bifall till motionerna

Motion 11:
Grundkrav på kollektivavtal
Distriktsstyrelsens föredragande: Per Ola Mattsson
Idag finns det många arbetsgivare som har kollektivavtal enligt den svenska modellen. Detta
innebär att de anställda har ett försäkringsskydd och är garanterade lägstalöner enligt avtal.
För att motverka osund konkurrens och lönedumpning på svensk arbetsmarknad skall
kollektivavtal finnas vid offentliga upphandlingar och när en arbetsgivare får stöd via
arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadspolitiska program.
Vi föreslår distriktskongressen besluta att ge partistyrelsen i uppdrag att verka för:
Att de på Arbetsförmedlingen förekommande arbetsmarknadspolitiska program endast ska
gälla på kollektivavtalsbundna arbetsplatser.
Att kollektivavtal ska finnas som grundkrav vid offentlig upphandling.
IF Metall S Ronneby
Arbetarekommunens yttrande:
Motionen behandlad på medlemsmöte 20200201 och beslutade att antas som
arbetarekommunens egen.

Motion 11:
Grundkrav på kollektivavtal
Distriktsstyrelsens föredragande: Per Ola Mattsson
Distriktsstyrelsens utlåtande:
Kollektivavtal har varit och är grundstenen på den svenska arbetsmarknaden som ska präglas
av ordning och reda. Det är den viktigaste delen i fackföreningarnas arbete för att ta tillvara
och förbättra sina medlemmars villkor. Utvecklingen på arbetsmarknaden de senaste
decennierna har inte i detta avseende varit positiv. Den svenska arbetsmarknadsmodellen ska
försvaras. Maktbalansen mellan arbetsmarknadens parter måste vara någorlunda jämbördig.
Väl medvetna om att upphandlingslagstiftning, konkurrensneutralitet och andra europeiska
regelverk i det dagliga arbetet försvårar och kanske i vissa fall omöjliggör att ställa kraven
precis så som de formuleras i motionen, får det inte råda någon som helst tvekan om vår
principiella inställning i frågan.
Förslag till beslut: Bifall till motionen

Motion 12:
Ordning och reda vid åtgärdsanställningar
Distriktsstyrelsens föredragande: Per Ola Mattsson
Många som står långt ifrån arbetsmarknaden får olika åtgärdsanställningar. Det kan vara
nystartsjobb, särskilt anställningsstöd, med flera. Ja, listan kan göras lång.
Även de på arbetsförmedlingen har svårt att hålla reda på dem.
Arbetsgivarna upplever att det är väldigt många och med olika krångliga villkor. De har inte
koll på att det finns anställningsstöd som inte är A-kasse grundande. Men även vi
förtroendevalda har samma problem.
När någon kommer in i en sådan åtgärd så är det inte självklart att denna är Akassegrundande. Ett speciellt problem som uppstår för den här gruppen är att de inte
kvalificerar sig för arbetsvillkoret i a-kassan. Många i den här gruppen går från åtgärd till
åtgärd. Vilket medför ett ökat missbruk från arbetsgivarnas sida av de olika anställningsstöden
och detta leder inte till tillsvidareanställningar.
Vi är positiva till en aktiv arbetsmarknadspolitik men insatserna måste leda till en anställning
utan stöd, så att det inte blir en osund konkurrensfördel för oseriösa arbetsgivare.
För den enskilde individen innebär en anställning med anställningsstöd oftast att man inte får
en grundläggande ekonomisk trygghet och svårare att ingå avtal såsom telefonabonnemang,
hyreskontrakt, banklån m.m.
Vi föreslår distriktskongressen besluta att ge partistyrelsen i uppdrag att verka för:
Att minimera antalet åtgärdsanställningsformer.
Att principen på alla åtgärdsanställningsformer på arbetsmarknaden ska vara Akassegrundande.
IF Metall S Ronneby
Arbetarekommunens yttrande:
Motionen behandlad på medlemsmöte 20200201 och beslutade att antas som
arbetarekommunens egen.

Motion 12:
Ordning och reda vid åtgärdsanställningar
Distriktsstyrelsens föredragande: Per Ola Mattsson
Distriktsstyrelsens utlåtande:
En aktiv arbetsmarknadspolitik har varit och är en viktig nyckel i arbetarrörelsens
samhällsbygge. En del i detta är att ge enskilda individer bättre förutsättningar att etablera sig
på arbetsmarknaden. Det kan vara genom utbildning men även genom olika anställningar där
arbetsgivaren får en subvention. Detta har egentligen alltid ifrågasatts av de borgerliga
partierna. Begreppet ”låtsasjobb” har vi hört ofta.
Naturligtvis skall åtgärderna utformas så att de är enkla att förstå och så att det inte går att
utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Målet måste alltid vara att den enskilde genom att få in en
fot på arbetsmarknaden genom en åtgärd så småningom skall få en anställning utan stöd.
Detta är till gagn både för individen och arbetsmarknaden i stort. Men vi får akta oss att
understödja ifrågasättande av arbetsmarknadsstöd som politiskt verktyg.
En del i att förbättra villkoren för de som har åtgärdsanställningar kan vara att de blir Akassegrundande.
Förslag till beslut: Avslag till motionens första att-sats
Bifall till motionens andra att-sats

Motion 13:
Angående privatiseringar
Distriktsstyrelsens föredragande: Sandra Bizzozero
Vi måste ta en klarare ställning mot den obalans som skett när det gäller marknaden och
medierna. Marknaden har tagit över och politiken tappar makt. Man måste ha en valfrihet så
inte samhällets resurser flyter bort åt olika håll, det vill säga politisk kontroll över hur pengarna
används.
Man konkurrensutsätter allt på bekostnad av vård och omsorg. Man privatiserar allmännyttan,
säljer ut sjukhusen och öppnar friskolor.
Vi måste ta mer hänsyn till de enskilda människorna, alla ensamstående mammor och pappor,
de lågavlönade barnfamiljerna, nysvenskar, pensionärerna med låg pension, arbetslösa, sjuka
och handikappade. Listan kan göras lång. Vi skall sträva efter jämlikhet, trygghet och
gemenskap. Vi skall värna om vår välfärd.
Vi skall solidariskt finansiera tjänster som skola, vård och omsorg och ta upp kampen mot
privatiseringsivern.
Vi föreslår därför distriktskongressen besluta att ge partistyrelsen i uppdrag att verka för:
Att skolor, vård och omsorg inte privatiseras med stora vinstintressen.
Att en bred arbetsgrupp tillsätts som utreder hur privata företag skall verka inom skola, vård
och omsorg där skattepengarna stannar kvar i verksamheten.
IF Metall S Ronneby
Arbetarekommunens yttrande:
Motionen behandlad på medlemsmöte 20200201 och beslutade att andra satsen antas som
arbetarekommunens egen.
Att första att satsen skickas in som enskild.

Motion 13:
Angående privatiseringar
Distriktsstyrelsens föredragande: Sandra Bizzozero
Distriktsstyrelsens utlåtande:
Vi ser idag ett samhälle som glider isär. Där skillnader mellan människors förutsättningar för
att leva ett bra och innehållsrikt liv ökar i en allt snabbare takt. För oss socialdemokrater är
detta en oacceptabel utveckling.
En förutsättning för att klara finansieringen av välfärdsverksamheterna i framtiden är att det
finns en stark tilltro och legitimitet för välfärdssystemen. Medborgarna ska därför kunna
känna sig trygga med att skattemedel som är avsedda till välfärden går till det de är avsedda
för.
Vi socialdemokrater är inte ensamma i vår kritik mot de övervinster privata bolag gör i vår
gemensamma välfärdssektor. Opinionsundersökningar visar tydligt att en majoritet av Sveriges
befolkning vill stoppa vinstjakten i välfärden.
Offentliga medel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för och på ett sådant sätt
att de kommer brukare, patienter och elever till godo. Med den nuvarande regleringen av
välfärdssektorerna används inte medlen på ett sådant sätt.
Att-sats 1: ”Att skolor, vård och omsorg inte privatiseras med stora vinstintressen.”
Detta är en politik som vi socialdemokrater redan arbetar aktivt för. Socialdemokraterna har i
riksdagen lagt olika förslag för att begränsa privata företags möjligheter till vinstuttag.
Att-sats 2: ” Att en bred arbetsgrupp tillsätts som utreder hur privata företag skall verka inom
skola, vård och omsorg där skattepengarna stannar kvar i verksamheten.”
Distriktsstyrelsens anser att frågan om privata företags förutsättningar och begränsningar att
verka inom skattefinansierad välfärdsverksamhet är väl utredd och att vi som parti har en klok
och balanserad politik inom detta område. Därför är det distriktsstyrelsens åsikt att frågan i sig
inte behöver utredas mera. Det vi däremot är mycket angelägna om är ett aktivt
påverkansarbete för att vinna stöd för vår politik och de idéer vi är övertygade om är det bästa
för vårt land. I detta arbete kommer vi alla att fylla en viktig och självklar funktion.
Förslag till beslut: Bifall till motionens första att-sats
Anse motionens andra att-sats besvarad

Motion 14:
Stoppa kvinnovåldet, det räcker nu
Distriktsstyrelsens föredragande: Morgan Bengtsson
Ingen vet riktigt hur många kvinnor som blir misshandlade i sina relationer eftersom
mörkertalet är så stort. Vad vi vet är att statistiken gällande dödligt våld inte går ner. Nu satsar
polisen på nollvision. Samtidigt saknas resurser på många håll.
Under 2018 anmäldes 28 691 misshandelsfall mot kvinna – i ungefär hälften av fallen var
förövaren i en nära relation med offret, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå).
Man räknar med att cirka 20-25 procent anmäler brotten. Alltså kan det röra sig om ett
gigantiskt mörkertal.
2018 var det 22 fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation, vilket är den högsta siffran vi
någonsin har haft.
I en intervju med maskulinitetsforskaren Lucas Gottzéns, som även har en nyutkommen bok
Av det känsligare slaget, har bl a följande frågor ställts:
Hur ska vi få män att sluta slå kvinnor? Svar:
– Vi behöver arbeta långsiktigt och i ett tidigt skede, och hjälpa män att förändra sin relation
till våld. Att våld inte är det normala, utan att det normala är att lösa konflikter på ett
ickevåldsamt sätt. Vi behöver förändra manligheten. Män som redan utövat våld behöver stöd
i ett förändringsarbete som kan ta väldigt lång tid och är utmanande. Där de får lära sig att
hantera sin känslor på rätt sätt och att relatera till sin partner, sina barn och arbetskamrater
och alla möjliga på nya sätt.
Och på frågan: Varför slår män kvinnor? Svar:
– Frågar man dem själva är det ofta utifrån en känsla av vanmakt och frustration och att de i
princip har blivit drivna till det av kvinnan. De känner sig trängda och kan inte uttrycka sig på
något annat sätt. Tittar man på det utifrån så handlar det ofta om att upprätthålla makten och
bestämmanderätten i en relation. Att mannen vill att kvinnan ska bete sig på ett visst sätt, det
kan handla om svartsjuka. Och då är våld det sista redskapet man har för att kunna skapa
kontroll.
Polismyndigheten har i sin verksamhetsplan för 2019 fastslagit att Polisen ska intensifiera sitt
arbete avseende särskilt utsatta brottsoffer.
En satsning som gjorts hos Stockholmspolisen är Initiativ Gryning – en nollvision av dödligt
våld mot kvinnor där man har som mål att fokusera mer på gärningsmännen samt att minska
mörkertalen.
Ulf Johansson, regionspolischef i Stockholm, förklarar att det är första gången man gör en
sådan omfattande satsning inom detta område, det finns liknande i andra regioner, förklarar
han. Några av de åtgärder som behövs är enligt Ulf Johansson att bli fler utredare, att
samordna utredningar, att bättre nyttja den forskningsexpertis och kriminalteknik som finns
men också att förbättra det rent operativa som att snabbt komma på plats med rätt kompetens
och rätt inställning när någon larmat eller anmält.

Mot bakgrund av allt det som vi vet om det våld som begås mot kvinnor kan jag inte låta bli
att ställa mig frågan – varför lyckas vi inte med att stoppa våldet mot kvinnor?
För jag tror att vi alla är överens om att det är det vi vill. Då tycker jag att vi Socialdemokrater
ska ta satsa de resurser som behövs för att stoppa kvinnovåldet.
Jag föreslår:
Att Socialdemokraterna driver frågan om att kvinnovåldet måste stoppas
Att Socialdemokraterna avsätter erforderliga medel för att genomföra de satsningar som
bedöms krävas för att uppnå nollvision
Teo Zickbauer
Arbetarekommunens yttrande:
Motionen behandlad på medlemsmöte 20200201 och beslutade att antas som
arbetarekommunens egen.

Motion 14:
Stoppa kvinnovåldet, det räcker nu
Distriktsstyrelsens föredragande: Morgan Bengtsson
Distriktsstyrelsens utlåtande:
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett växande och omfattande
samhällsproblem och stort litande för många. Samhället måste aktivt arbeta för att upptäcka
våld och förebygga att våld överhuvudtaget uppstår eller upprepas.
Det handlar bland annat om att stärka skyddet och stödet till våldsutsatta och förbygga arbetet
och insatser för att få personer som utövar våld att sluta slå. Något man också bör
uppmärksamma att det inte bara handla om fysiskt våld utan också om psykiskt våld som kan
förgöra en människa.
Samhället och framförallt alla vi män har ett särskilt ansvar att stå upp för den manlighet och
den mänsklighet som vi vill se. Det finns inga ursäkter till att missbruka makt till att slå en
kvinna.
Regeringen tillsammans med samarbetspartnerna har i vårbudgeten 2019 avsatt 45 mkr för att
bekämpa mäns våld mot kvinnor och stärka skyddet för dem som utsatts för det. Vidare har
Regeringen beslutat att ge en utredare i uppdrag att utreda ytterligare förstärkt straffrättsligt
skydd mot mäns våld mot kvinnor, minimistraff för fridskränkningsbrotten samt att överväga
förändringar i lagstiftningen om kontaktförbud. Uppdraget ska redovisas senaste den 30
september 2020.
Med detta anses motionen besvarad med att extra satsningar är avsatta i arbetet med mäns
våld mot kvinnor samt att vi inväntar den utredning som är under beredning för fortsatt
arbete i frågan.

Förslag till beslut: Anse motionen besvara

Motion 15:
Om att inrätta en nationell integrationsplan
Distriktsstyrelsens föredragande: Kalle Sandström
2015 sökte sig ett stort antal migranter till Sverige och Europa. Vi fick bevittna den största
flyktingvågen till vår kontinent i modern historia, och man kan tveklöst sig att Sverige således
räddade många liv. Vårt land tog ett stort ansvar och det är något vi ska vara stolta över.
Samtidigt tog inte alla kommuner lika stort ansvar i frågan, där några av de rikaste
kommunerna tog emot en bråkdel av vad de kommuner som tog störst ansvar gjorde. Sedan
dess har den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort ett antal förbättringar på området,
bland annat har man genomfört bosättningslagen som bidrar till att nyanlända snabbare kan
etablera sig i samhälls- och arbetslivet. Det finns även många kommuner som har inrättat en
integrationsplan som syftar till att skapa effektiva strategier för att invandrare ska integreras
snabbare i kommunen. Att få ett arbete är den bästa integrationsåtgärden brukar man säga,
men åtgärder som kan återfinnas i integrationsplaner kan stärka den ytterligare. Exempel på
sådana åtgärder kan bland annat vara ett bra mottagande, erbjuda platser i förskolan, erbjuda
speciella utbildningar angående civilsamhället och utbyten med personer i kommunen m.fl.
Samtidigt så finns det ett flertal kommuner som har en total avsaknad av integrationsåtgärder.
Det kan i sin tur leda till segregation, segregationen kan sedan leda till fattigdom och avsaknad
av förtroende för samhället vilket i sin tur kan leda till en ökad kriminalitet. Vi ser att vårt
samhälle idag polariseras ytterligare längs ett flertal parametrar, för att undvika att just den här
typen av segregation ökar så krävs det att det genomförs adekvata åtgärder i hela landet. För
att säkerställa en proper integration av nyanlända bör man således inrätta en nationell
integrationsplan som sedan ska syfta till att tjäna som en gemensam lägsta nivå för Sveriges
kommuner när det gäller integrationsåtgärder. Utformningen av den nationella planen bör
överlåtas till professionen för att säkerställa en rimlighet och att de föreslagna åtgärderna blir
genomförbara i hela landet.
Jag yrkar:
Att Socialdemokraterna i Sölvesborg driver frågan om inrättandet av en nationell
integrationsplan. Den nationella integrationsplanen skall innehålla åtgärder som alla
kommuner ska genomföra och skall syfta till att skapa en lägsta nivå som kommunerna måste
förhålla sig till. Syftet är att stärka integrationen i hela landet.
Att Socialdemokraterna i Sölvesborg antar motionen som sin egen och skickar den till
distriktskongressen
Alexander Nilsson
Arbetarekommunens föredragande är Jörgen Englin. Yttrande:
Integration är en av vår tids största och viktigaste politiska frågor. Precis som motionären
lyfter fram så finns det idag många kommuner som har integrationsplaner medans vissa inte.
Det finns redan några lagar att förhålla sig till när det gäller integration, motionären lyfter fram
bosättningslagen. Nyligen beslutade riksdagen dessutom om språkplikt för rätten till
försörjningsstöd, då språket är en viktig faktor för att komma in i samhället. Styrelsen ser
positivt på inrättandet av en nationell integrationsplan och föreslår därför att Sölvesborgs AK
ställer sig bakom motionen och skickar den vidare till distriktskongressen. Förslag till beslut:
Att bifalla motionen.

Motion 15:
Om att inrätta en nationell integrationsplan
Distriktsstyrelsens föredragande: Kalle Sandström
Distriktsstyrelsens utlåtande:
En god integration är avgörande för ett sammanhållet samhälle utan segregation och klyftor.
Samtidigt kan vi konstatera att det finns stora brister i hur det fungerar idag. Skillnaderna
mellan hur arbetet bedrivs i kommunerna i landet är stora. Det handlar dels om vilka
förutsättningar man har, men också om ambitioner och vilja.
Integrationspolitiken är en nationell och gemensam angelägenhet som måste stå över den
kommunala självstyrelsen. Det innebär att riksdag och regering genom lagar och förordningar
lägger ut uppgifter och ansvar på kommunerna. Men också genom olika åtgärder stöttar
kommunernas arbete. Eftersom förutsättningarna skiljer sig kraftigt åt på olika håll i landet är
det dock viktigt att det ges stor möjlighet att utforma och utföra insatserna på det sätt som
bedöms bäst lokalt.
Integrationsarbetet berör många politikområden. Det handlar om bostäder, arbete, skola, språk
m.m. Inom alla enskilda områden behövs säkerligen ytterligare insatser i samspel mellan den
nationella och lokala nivån. Dessa insatser bör i görligaste mån ske som en del av den ordinarie
politiken och inte som särskilda åtgärder.
En nationell integrationsplan kan vara ett bra stöd och ge samlade riktlinjer för detta arbete.

Förslag till beslut: Bifall till motionen

Motion 16:
Snabbkurs i de grundläggande reglerna för att köra bil i Sverige.
Distriktsstyrelsens föredragande: Kalle Sandström
När man idag kommer till Sverige, oavsett från vilket land och vad orsaken är, jobb, studier,
skydd så har man rätt till att köra bil med förutsättning att man har ett giltigt körkort.
Så här skriver Transportstyrelsen:
”Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat utanför EES är inte giltigt i Sverige om du
varit folkbokförd här sedan mer än ett år. Så länge du inte är folkbokförd i Sverige finns ingen
begränsad tid för hur lång tid du får köra i landet, så länge körkortet är giltigt. Om du har ett
utländskt körkort utfärdat i en stat inom EES får du fortsätta köra så länge det körkortet är
giltigt.”

Oavsett om man kommer från ett land inom Europa eller ett land utanför Europa så skiljer
det en hel del från land till land på skyltning, regler eller vilken sida på vägen man ska köra på.
Att bl.a. sätta sitt barn i famnen och inte i en barnstol, att inte veta hur man ska köra i en
rondell eller att inte förstå vad en skylt betyder är en stor fara som i värsta fall kan få ett
dödligt utfall. Att köra i ett helt år utan att veta vad som exakt gäller innan man sätter sig
bakom ratten kan mitt förstånd inte ta in.
Ett ansvar och skyldighet ligger såklart på personen som kommer till Sverige och vill köra bil
här att söka information och lära sig vad som gäller. Men i ärlighetens namn hur många är det
som gör det självmant? Inte många. Många känner säkert igen sig själv om man bara t.ex.
turistar i ett land. Man anser sig vara ett proffs inom körning, särskilt om man har kört bil i
flera år.
Därför har även vi en skyldighet och ett ansvar att förse de personer som vill leva och verka i
Sverige med denna viktiga information och att inte utsätta dem eller någon annan av våra
medborgare för onödig fara för något vi kan påverka.
Därför ser jag det som en självklarhet:
Att En snabbkurs inom trafikregler blir ett krav så snart man har anlänt, kommer att vistas i
landet under en längre period och vill köra bil i Sverige.
Amani El-Ali Mazloum
Arbetarekommunens yttrande:
Motionen behandlad på medlemsmöte och beslutades att skickas in som enskild.

Motion 16:
Snabbkurs i de grundläggande reglerna för att köra bil i Sverige.
Distriktsstyrelsens föredragande: Kalle Sandström
Distriktsstyrelsens utlåtande:
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att känna till lagar, regler och
förhållningsätt i den svenska trafiken när man kommer hit från andra länder. Det är
naturligtvis en förutsättning för att kunna köra bil på ett tryggt sätt. I ärlighetens namn är det
väl ofta lite si och så med tillämpningen av dessa regler även bland oss som är födda här och
haft svenskt körkort i många år.
Informationen från myndigheter kring detta kan säkert stärkas i form av
informationsbroschyrer, reklam osv. Temat kan också ta upp vid den introduktion som
nyanlända får. Vi är inte heller främmande för att lämplig myndighet ska kunna erbjuda en
snabbkurs som motionären skissar.
Däremot är vi tveksamma till att detta ska vara ett absolut krav för att körkortet ska var giltigt.
Det är svårt att överblicka vad detta skulle få för konsekvenser.
Förslag till beslut: Avslag till motionen

Motion 17:
Motion om att införa löpande motionsrätt
Distriktsstyrelsens föredragande: Andreas Saleskog
Vi socialdemokrater har alltid sett framtiden som en lockande möjlighet. Just därför att vi
aldrig, ens i dystra tider, förlorat tron på det demokratiska framstegets möjlighet. Våra idéer är
grunden och genom att ständigt lyfta förslag som tar oss mot en bättre morgondag fortsätter
vi framåt. Steg för steg.
Arbetarrörelsen styrka har alltid varit vår folkrörelse. Genom att vara många har rörelsen
berikats med en stor mängd idéer och förslag. Folkrörelsen är än idag vår stora styrka, men nu
för tiden ser vi betydligt färre motioner och förslag komma från oss medlemmar. Alla går vi
runt och funderar på olika förslag för samhällsförbättring, men tyvärr missar vi ofta
möjligheten att göra om dem till motioner då det är dags för inlämning inför årsmöten,
kongresser eller val.
Ett sätt för att återigen öppna dammluckorna för vår rörelses framtidsförslag skulle vara att
införa en kontinuerlig motionsrätt. På så sätt kan du som medlem direkt skicka in din idé till
partiet. Idag genomförs många av våra årsmöten utan några lagda motioner eller nya politiska
program. Så kan vi inte fortsätta. Våra idéer är vår livsluft. De är blodet i våra ådror. Utan våra
idéer stannar rörelsen.
Därför yrkar vi:
Att: Blekinges Socialdemokratiska partidistrikt inför kontinuerlig motionsrätt.
Att: Medlemmarna därmed när som helst kan lämna in motioner till Blekinges
Socialdemokratiska partidistrikt.
Att: den kontinuerliga motionsrätten i Blekinges Socialdemokratiska partidistrikt gäller till
framtida partidistriktskongresser, samt föreslås gälla även kommande partikongresser.
Att: styrelsen för Blekinges Socialdemokratiska partidistrikt får i uppdrag att fortsätta driva
frågan om löpande motionsrätt gentemot kommande nationella partikongresser.
S-Föreningen Avanti
Arbetarekommunens yttrande:
Karlskrona Arbetarekommun delar motionärens syn på vikten av ständig utveckling av vår
politik. Vi anser att motionen är en bra motion. som vi gärna bifaller motionen och skickar till
Blekinge partidistrikts årskonferens som sin egen. Arbetarekommunens styrelse beslutade:
Att ställa sig bakom motionen.

Motion 17:
Motion om att införa löpande motionsrätt
Distriktsstyrelsens föredragande: Andreas Saleskog
Distriktsstyrelsens utlåtande:
Motionärens intentioner ligger i linje med det organisatoriska reformprogram som
partikongressen antog förra året. I reformprogrammet lyfts att vi ska vara ett brett, folkligt
förankrat, internationellt solidariskt, demokratiskt folkrörelseparti. Det nya parlamentariska
läget kommer också ställa höga krav på en stark partiorganisation. Att hitta kompromisser och
koalitioner för att förverkliga socialdemokratisk politik är avgörande på kort sikt. Men det är
arbetet med att stärka
partiorganisation som blir avgörande på längre sikt. Det handlar om en ständigt pågående
politikutveckling och dialog. En grundläggande del i politikutvecklingen är möjligheten att
ständigt lyfta idéer, förslag på reformer och där är motioner ett viktigt verktyg.
Vad gäller kontinuerlig motionsrätt till partikongresser förordar distriktsstyrelsen att
Karlskrona arbetarekommun skickar in motionen och tillämpliga att-satser som en motion till
partikongressen då motioner till partikongressen går via arbetarekommunerna.
Förslag till beslut:
Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen att bifalla att-satserna 1-3
angående kontinuerlig motionsrätt till partidistriktskongressen. Samt att anse att-sats
3-4 angående kontinuerlig motionsrätt till partikongressen besvarad.

Motion 18:
Om att utreda sex timmars arbetsdag!
Distriktsstyrelsens föredragande: Magnus Pettersson
År 1919 vann arbetarrörelsen en otroligt viktig strid. Efter många år av extremt usla
arbetsförhållanden i den snabbt växande industriella sektorn så klubbades regeringens
proposition 1919:247 – Sverige hade infört en åttatimmars-arbetsdag. Gemene man fick nu tid
till fritid och kunde även unna sig av fritidsintressen, detta till högerns stora ilska. 1919
genomfördes detta, men över 100 år senare har vi fortfarande åttatimmarsdagen kvar. Trots
det har vi sett en enorm samhällelig utveckling de senaste 30 år. Internet har förändrat vår
vardag markant, linjen mellan arbetstid och fritid blir allt mer suddig där sjukskrivningsantalen
ökar till nivåer aldrig tidigare skådats. Samtidigt så försvinner allt fler jobb till följd av ökad
effektivisering och automatisering, men det dör även färre och färre i arbetslivet om man
jämför med siffror från 20 år sedan. Ja, samhällsutvecklingarna för med sig både gott och ont
– men är det verkligen rimligt att vi än idag har en arbetsvecka som grundar sig i proposition
från 1919?
Frågan om en sextimmars-arbetsdag har blivit allt mer populär de senaste åren. Forskningen
visar att en sextimmars-arbetsdag ger en friskare personal. Detta eftersom fritiden får större
plats vilket hjälper till att reducera vardagsstressen och ger oss mer tid åt familj och vänner.
Det har även visat
sig i forskningen att man är mer produktiv vid en kortare arbetsdag. Kritiker menar att det
skulle bli för kostsamt, men även där har forskningen visat att kostnaderna kan jämna ut sig då
det betalas ut mindre i sjukpenning bland annat. Finlands nya socialdemokratiska statsminister
Sanna Marin, gick nyligen ut med att man vill se en kortare arbetsdag och ska nu utreda detta
– vi i Sverige bör även göra detsamma. Ifall utredningen ställer sig positivt mot en 6
timmarsarbetsdag så bör förslaget skickas vidare till parterna. Det är dags för en ny seger för
arbetarrörelsen.
Jag yrkar:
Att Socialdemokraterna i Sölvesborg driver frågan om att utreda ett införande av en 6timmars arbetsdag med bibehållen lön. Utredningen skall syfta till att utreda för- och
nackdelar av ett sådant system ur ett samhällsperspektiv samt undersöka dess rimlighet och
långsiktiga konsekvenser.
Att Socialdemokraterna i Sölvesborg antar motionen som sin egen och skickar den till
distriktskongressen
Alexander Nilsson
Arbetarekommunens föredragande är Johanna Beijer. Yttrande:
Frågan om 6-timmars arbetsdag har under de senaste åren kommit upp som en lösning på hur
vi får fler i arbete samtidigt som att färre behöver jobba övertid vecka efter vecka. Historiskt
sett har ingen direkt förändring av arbetstiden skett sedan 1971 då arbete på lördagar
avskaffades och 1973 då 40-timmars arbetsvecka infördes. Många menar att det är dags att ta
nästa steg och införa ytterligare förkortningar av arbetstiden.
Det finns såklart argument för och emot detta. Det har skett ett antal försök i projektform
runt om i landet där såväl företag som kommuner och offentlig sektor prövat att ha 6-timmars
arbetsdag under en period. Resultaten är inte entydiga. Fördelar som påvisats är mer
återhämtning, mer tid med familj och vänner, högre effektivitet under arbetstimmarna samt att

fler kan få anställning. Nackdelar är bl.a. problem med att bemanna öppettider under en hel
arbetsdag, svårigheter med att hitta tid för kompetensutveckling och möten samt att det leder
till övertidsarbete i perioder då det är högre tryck på verksamheten. Det har även kommit upp
kritiska röster som menar att det inte alls är säkert att kvinnor skulle använda den ökade lediga
tiden till återhämtning utan istället lägga den på att sköta om hem och familj. Detta skulle då
inte främja jämställdhetsarbetet utan öka snedfördelningen i privatlivet. Det är idag också
oklart hur 6-timmars arbetsdag skulle påverka samhället i stort. Det finns de som menar att
det är nödvändigt att förändra 40-timmarsveckan för att bättre möta upp framtidens
arbetsmarknad. Det finns även motargument om att det skulle kosta för mycket att införa och
att produktionsbortfallet skulle bli för stort. Helt klart är ändå att när fler får tillgång till
arbetsmarknaden så minskar klyftorna mellan de som har anställning och de som står långt
ifrån arbetsmarknaden.
Det finns idag ingen helhetsbild av vad 6-timmars arbetsdag skulle innebära och om detta är
svaret på ett hållbart arbetsliv. Trots att det finns flera dokumenterade resultat av genomförda
projekt så finns det ingen större utredning som kan ge svar på om detta är nästa steg att ta för
att utveckla den svenska arbetsmarknaden och samhället i stort. Det är därför dags att ta tag i
denna fråga för att se om 6-timmars arbetsdag är lösningen på såväl dagens som framtidens
frågor om arbetstid, jämställdhet och ett hållbart samhälle.
Förslag till beslut:
Att bifalla motionen.

Motion 18:
Om att utreda sex timmars arbetsdag!
Distriktsstyrelsens föredragande: Magnus Pettersson
Distriktsstyrelsens utlåtande:
Motionären vill att Socialdemokraterna i Sölvesborg driver frågan om att utreda ett införande
av en 6- timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Vidare vill motionären att utredningen skall syfta till att utreda för- och nackdelar av ett sådant
system ur ett samhällsperspektiv samt undersöka dess rimlighet och långsiktiga konsekvenser.
Arbetstiden är en angelägen fråga för arbetarrörelsen och frågan har under lång tid
återkommit i såväl arbetstidsutredningar som motioner. Under rätt förutsättningar är kortare
arbetstid i grunden något eftersträvansvärt. Samtidigt måste partiets arbetstidspolitik vara
sammanhållen. På många områden arbetar många deltid, då framförallt inom kvinnligt
dominerande yrken och den genomsnittliga heltidslönen är idag klart lägre än genomsnittet
inom manligt dominerade yrken. Ett mål om 6 timmars arbetsdag måste därför vägas mot
andra mål om heltidsarbete som norm, ökade reallöner och framförallt ökad jämställdhet.
Det finns risker och konsekvenser, men framförallt utmaningar som måste beaktas vid 6
timmars arbetsdag.
6 timmars arbetsdag har prövats på flera håll i landet med blandat resultat, tex Göteborgsstad
införde på prov 6 timmars arbetsdag, där det fick avslutas av olika skäl. Flera utredningar är
gjorda av bland annat svenska fackföreningar, vilket visar på att frågan är komplex som
tillexempel:
Sämre löneutveckling.
Om det ska finansieras tex inom befintligt löneutrymme?
Beräkningarna visar att 30 timmars arbetsvecka
kan uppnås genom stegvisa avtal över en period på 10 till 22 år, beroende
på hur stor andel av kommande framförhandlat löneutrymme som avsätts.
Mindre jämställd arbetsmarknad.
Idag är heltidslönen för en
undersköterska i genomsnitt 89,8 procent av heltidslönen för en
industriarbetare. Det kommer troligtvis bli en större utmaning att komma tillrätta med den
ojämställda arbetsmarknaden vi redan har idag. Då ska det också i sammanhanget tas med i
beaktande att många arbetar i dag på ofrivilliga deltider och osäkra anställningar.
Ökat rekryteringsbehov.
Utan en arbetstidsförkortning beräknar tex
SKR att den totala personalstyrkan enbart
inom kommunal barn- och äldreomsorg behöva öka med ca 60 000
personer fram till 2026. Med en 6 timmars arbetsdag skulle rekryteringsbehovet öka till
120 000
Osäker effekt på arbetsmiljö och hälsa.
Försök med 6 timmars arbetsdag ger vissa antydningar om positiva effekter på
sysselsättning och hälsa, men den generella slutsatsen i översiktsstudier
är att effekterna antingen är marginella eller ytterst osäkra. En

6 timmars arbetsdag kan därför inte antas ”betala sig själv”, exempelvis
genom betydande minskningar av sjukskrivningstalen.
Med stöd av ovanstående måste vår politik handla mer om en jämställdarbetsmarknad och ett
större fokus på arbetsmiljöpolitiken, än att utreda eller driva frågan om 6 timmars arbetsdag.

Förslag till beslut: Avslag till motionen

Motion 19
Om barns rättigheter och ratificering av FN:s tilläggsprotokoll till Barnkonventionen
Distriktsstyrelsens föredragande: Andreas Saleskog
Sedan 2020 är FN:s Barnkonvention äntligen lag i Sverige. Detta ska vi Socialdemokrater vara
stolta att vi drivit igenom som lag. Men trots denna framgång finns mer kvar att göra.
Barn i Sverige har idag svårt att få upprättelse när deras rättigheter kränks. FN upprättade ett
tilläggsprotokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter redan 2012, som ger barn och
deras ombud möjlighet att framföra klagomål till FN:s barnrättskommitté. Tilläggsprotokollet
har hittills ratificerats av 36 länder, varav 22 är länder i Europa som till exempel Danmark,
Finland, Tyskland och Frankrike. Ytterligare 51 länder har undertecknat protokollet, vilket är
första steget i processen där länder visar att de står bakom innehållet.
Sverige har dock hittills valt att inte skriva under protokollet, något som kritiserats av FN:s
barnrättskommitté. Kommittén uppmanade samtidigt Sverige att upprätta en nationell instans
dit barn kan vända sig. I Sverige skulle det kunna vara Barnombudsmannen (BO), men så som
BO fungerar idag finns inte mandat att ta emot enskilda ärenden från barn. Det är den enda
ombudsmannen som inte kan ta emot enskilda ärenden från sin målgrupp.
Om vi ska fortsätta att vara ett föregångsland när det gäller barns rättigheter måste vi ge
barnen klagorätt och se över BO:s mandat.
Därför föreslår vi:
Att: Socialdemokraterna i Blekinge arbetar för att Sverige ratificerar det tredje
tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagorätt för barn.
Att: Sverige inrättar barnanpassade klagomålsinstanser för barn, samt ser över hur Bo:s
mandat kan utvidgas till att ta emot individuella klagomål från barn.
Att: Motionen skickas till Socialdemokraternas nästkommande partikongress.
S-föreningen Avanti
Arbetarekommunens yttrande:
Tilläggsprotokoll 3 antogs av FN:s generalförsamling den 19 december 2011 och trädde i
kraft i den 14 april 2014 då Sverige hade borgligt styre. Antalet länder som ansluter till
Tilläggsprotokoll 3 ökar stadigt. Vid slutet av 2018 hade 42 länder formellt anslutit sig till
protokollet (ratificerat). Finland, Danmark och Tyskland är exempel på några europeiska
länder. Sverige har ännu inte ratificerat protokollet. Det innebär att barn i Sverige inte har
möjlighet att vända sig direkt till barnrättskommittén när deras rättigheter kränkts.
Det är stor skillnad för ett barn på att ha rätt och få rätt och styrelsen ser därför ett behov av
det tredje tilläggsprotokollet. Arbetarekommunens styrelse beslutade: Att ställa sig bakom
motionen.

Motion 19
Om barns rättigheter och ratificering av FN:s tilläggsprotokoll till Barnkonventionen
Distriktsstyrelsens föredragande: Andreas Saleskog
Distriktsstyrelsens utlåtande:
Distriktsstyrelsen håller med motionären. Nu när barnkonventionen blivit lag behövs en
instans med rätt befogenheter dit barn kan vända sig för att få upprättelse. Att ratificera
tilläggsprotokoll 3 behöver prioriteras för att barnkonventionen ska få reellt genomslag för
barns rättigheter.
Förslag till beslut: Bifall till motionen
(Sista Att-satsen om att motionen ska skickas till Socialdemokraternas nästkommande
partikongress har redan arbetarekommunen bifallit och har att verkställa då motioner
till partikongressen endast går via arbetarekommunerna)

Motion 20:
Om att utreda en nordisk försvarsunion
Distriktsstyrelsens föredragande: Heléne Björklund
Fredagen den tredje januari 2020 slog den amerikanska stridsmakten till mot ett iranskt mål i
Irak. Konsekvensen blev en upptrappning av den redan då så spända relation mellan länderna
i området och kan skapa kedjereaktioner vars ände blir svårt att förutspå. Under 2019 växte
även misstron inom NATO, då Turkiet valde att köpa in ett ryskt flygvärnssystem vilket gav
starka reaktioner hos deras allierade. Frankrikes president Emmanuel Macron kallade sedan
NATO ”hjärndött” vid ett toppmöte, försvarsalliansen börjar krackelera. Samtidigt
förespråkar högerpartier i Sverige ett medlemskap i denna allians, där Sverige vid intåg skulle
tvingas ställa upp och delta i konflikter skapade av auktoritära ledare som Erdogan och
Trump. Detta är inte förenligt med den svenska neutralitetsdoktrinen och skulle minska vårt
inflytande som en diplomatisk stormakt då vi tydligt skulle ta ställning i framtida konflikter.
Sverige bör dock inte stå helt själva i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde,
därmed bör vi finna nya vägar som kan upprätthålla en form av neutralitet och stärka
säkerheten för vårt land. En nordisk försvarsunion kanske är svaret på detta.
Redan på 1940-talets senare hälft förespråkade vår f.d. partiordförande Tage Erlander ett
nordiskt försvarsförbund som svar på den allt mer polariserade världsbild som började uppstå
i andra världskrigets eftermäle. Förslaget föll då på att Norge tackade nej, konsekvensen blev
att Danmark, Norge och Island anslöt sig till NATO – Sverige och Finland stod ensamma.
Idag samarbetar de nordiska länderna redan på flera områden genom Nordic Defence
Cooperation – Nordefco. Gemensamma övningar, luftlägesinformation, sjöövervakning och
nu upphandlas även gemensamma uniformer – de är exempel på samarbetet idag. Ifall vi
skulle ta steget ytterligare skulle vi helt plötsligt stå med ett av Europas största flygvapen, en
markant stridsvagnsflotta samt betydligt förbättrad försvarskapacitet överlag. Många experter
menar att detta kan tjäna som ett alternativ till ett NATO medlemskap och kan således stärka
vår gemensamma position i norra Europa. Men är detta rimligt? Skulle de övriga nordiska
länderna gå med på detta? Skulle det innebära ökade kostnader för försvaret? Det är hög tid
att frågan utreds återigen, då skulle vi få fakta på bordet som sedan de folkvalda kan ta
ställning till.
Jag yrkar:
Att Socialdemokraterna i Sölvesborg driver frågan om att utreda en nordisk försvarsunion.
Utredningen ska syfta till att väga för och nackdelar, kostnader, konsekvenser samt rimlighet i
ett eventuellt utförande.
Att Socialdemokraterna i Sölvesborg antar motionen som sin egen och skickar den till
distriktskongressen
Alexander Nilsson
Arbetarekommunens föredragande är Markus Alexandersson. Yttrande:
Sverige har under de senaste tio åren kraftfullt ökat sitt försvarssamarbete, såväl med Nato
som med de nordiska länderna och genom Lissabonfördragets ikraftträdande. Det djupaste
och kanske viktigaste samarbetet är med Finland, vilket kan och bör fördjupas ytterligare, men
även med övriga nordiska länder har samarbetet tagit stora och viktiga kliv. Inte minst har det
nordiska försvarssamarbetet formaliserats och utvecklats genom Nordefco, bland annat när
det gäller bevakning av luftrum och gemensamma övningsinsatser. Det tycks i dag finnas en
stor samsyn om att detta samarbete ska fördjupas ytterligare, inte minst eftersom
erfarenheterna så här långt är goda

och att Nordens geopolitiska utsatthet bedöms ha ökat i takt med Rysslands tilltagande
aggressivitet. Det nordiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet står inte heller i
motsättning till engagemang i eller med Nato eller genom den gemensamma försvars- och
säkerhetspolitiken inom EU. Om detta samarbete ska fördjupas inom en formell
unionsbildning är styrelsens dock mer negativ till men väljer att tolka motionärens intentioner
som att det som efterfrågas är en fördjupad integration av de resurser och förmågor som finns
i de respektive nordiska länder. Nuvarande regering har i handling och ord med all önskvärd
tydlighet också arbetat i denna riktning med fördjupat samarbete som följd, vilket också avser
samarbetet med Nato utan att öppna för ett fullvärdigt medlemskap i försvarsalliansen.
Styrelsens anser att denna inriktning är klok och nödvändig för att säkerställa ett starkare
skydd av suveräniteten och svenskt territorium och för att kunna bidra till ökad säkerhet även
i andra delar av världen.
Förslag till beslut: Att bifalla motionen.

Motion 20:
Om att utreda en nordisk försvarsunion
Distriktsstyrelsens föredragande: Heléne Björklund
Distriktsstyrelsens utlåtande:
Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår del av Europa de senaste åren har gjort att de
nordiska länderna har börjat samarbeta närmare på försvarsområdet. I synnerhet har de
skandinaviska länderna (Finland, Sverige, Norge) som ju fysiskt sitter ihop som en
militärstrategisk enhet, ett behov av nära samarbete.
I Regeringens utrikesdeklaration, som presenterades 12 februari 2020, betonade
utrikesminister Ann Linde vikten av det nordiska samarbetet. Framför allt handlar det om den
nära relationen till Finland. Sverige och Finland har likartade säkerhetspolitiska
utgångspunkter och de båda länderna vill fördjupa ett redan omfattande samarbete på
försvarsområdet.
Den 6 februari 2020 togs ytterligare steg när regeringen beslutade om en lagrådsremiss
angående fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland. Samarbetet syftar till att
stärka respektive lands nationella försvar och förmåga att agera militärt tillsammans. Det
omfattar operationsplanering och förberedelser för gemensamt operativt användande av civila
och militära resurser i olika scenarier, exempelvis i händelse av territoriella kränkningar och
väpnade angrepp.
Det finns också nära band och ett utvecklat samarbete med Norge. Men framförallt sker det
nordiska samarbetet inom Nordefco. Samarbete finns också inom flera forum som EU, FN
och Nato.
Inom Nordefco samarbetar de fem nordiska länderna såväl operativt och taktiskt. Samarbetet
påbörjades formellt 2009 och fördjupas allteftersom. Sedan 2019 finns en
krissamrådsmekanism inom det nordiska försvarssamarbetet för att stärka informationsutbytet
och samrådsarbetet under kriser och konflikter. De byråkratiska hindren har minskat för att
förflytta militära förband mellan våra länder. Nordefco ska täcka alla konfliktnivåer - från
fredstida samarbete till samarbete i kris och konflikt.
De senaste åren har Sverige haft ett omfattande nordiskt deltagande i en rad större övningar i
regionen, såväl nationella övningar som i övningar under Natos ledning. Norska, svenska och
finska flygförband övar så gott som veckovis över Nordkalotten
Samtidigt har de nordiska länderna gjort olika säkerhetspolitiska val. Norge och Island är
medlem i Nato, men inte medlem i EU. Sverige och Finland är medlemmar i EU, men inte
medlemmar i Nato. Danmark är medlem i såväl Nato som EU.
Det nordiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet står inte i motsättning till
engagemang i eller med Nato eller genom den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken
inom EU. Det skulle däremot en formell nordisk försvarsunion göra.
Det råder inga tvivel om att den S-ledda regeringen redan strävar efter en fördjupad
integration av de resurser och förmågor som finns i de respektive nordiska länderna.
Regeringen har i handling och ord med tydlighet också arbetat i denna riktning med fördjupat
samarbete som följd, vilket också avser samarbetet med Nato, utan att öppna för ett
fullvärdigt medlemskap i försvarsalliansen.

Distriktsstyrelsen är inte beredd att bifalla förslag om att utreda en formell Nordisk
försvarsunion men tolkar motionens avsikt som att Sverige ska fortsätta fördjupa samarbetet
med övriga nordiska länder, det vill säga Island, Norge, Finland och Danmark.
Förslag till beslut: Bifall till motionen

Motion 21:
En A-kassa värd namnet
Distriktsstyrelsens föredragande: Roland Andreasson
En trygg och modern a-kassa är en viktig del av den svenska modellen. Denna modell har
visat sig framgångsrik och vuxit fram tack vare ett facklig och politisk samverkan mellan
socialdemokratiska partiet och fackföreningarna inom LO
Väldigt många regelförändringar i A-kassan som den Moderatledda regeringen genomförde
gör försäkringen väldigt komplicerad. Både för den som skall använda försäkringen men även
för personalen som skall sköta och administrera försäkringen. Detta har lett till längre
handläggningstider generellt för våra medlemmar.
Alla dessa negativa förändringar som den Moderatledda regeringen gjort i vår akasseförsäkring, har lett till att många ungdomar inte ens fått möjlighet att kunna få tillträde till
försäkringen. Då inträdeskraven blivit för höga för dem med osäkra och otrygga anställningar.
Vi har även många lågavlönade medlemmar som tyvärr tjänar under taket i A-kassan. Då dessa
får endast 80 % av sin inkomst är det väldigt svårt att få sin ekonomi att gå ihop, då man
absolut inte har kunnat spara något när man hade jobb. För dessa medlemmar skulle kravet på
90 % i A-kassa vara en förutsättning för ett lite bättre liv.
Detta berör inte målet att 80 % ska ha 80 % av sin inkomst vi arbetslöshet. Taket i A-kassan
finns ju.
Det är inte rimligt att den som drabbas av arbetslöshet oftast utan egen förskyllan ska behöva
söka stöd på socialen och söka bistånd.
Detta är inte värdigt att kallas en omställningsförsäkring.
LO antog 90 % på sin förra kongress. Samma beslut togs också på Blekinges partikongress
2014.
Vi vill att distriktskongressen ger partistyrelsen i uppdrag att verka för:
Att en utredning skyndsamt tillsätts och som tittar över försäkringen och dess inträdeskrav i
sin helhet och ger förslag på åtgärder, så den återigen kan bli en bra försäkring som fler
omfattas av.
Att vår arbetslöshetsförsäkring ska vara 80 % för 80 % av anslutna till försäkringen
Att karensdagarna i försäkringen stegvis minskas.
Att höjningen av a-kassan ska indexregleras.
Att A-kassan i framtiden ska vara 90 % i ersättning för vi måste ha visioner.
F Metall S Ronneby
Arbetarekommunens yttrande:
Motionen behandlad på medlemsmöte 20200201 och beslutade att första, tredje, fjärde och
femte att satsen antas som arbetarekommunens egen.
Att andra att satsen skickas in som enskild.

Motion 21:
En A-kassa värd namnet
Distriktsstyrelsens föredragande: Roland Andreasson
Denna motion pekar på ett problem som bidrar till den ökade ojämlikheten i samhället.
Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig omställningsförsäkring som ska göra det möjligt att
kunna upprätthålla ett normalt liv under tiden hen ofrivilligt blivit av med sin inkomst. Med
nuvarande regler och ersättningsnivåer riskerar många att halka efter och detta bidrar till
ökade klyftor i samhället.
Samtidigt som arbetet med full sysselsättning pågår behöver vi se till att de människor som
behöver ställa om till annan yrkesinriktning har en chans att göra det med en någorlunda bra
förutsättning att gå vidare i livet. Om inte A-kassan kan kompensera tillräckligt så finns det
risk att hen ganska snart får en ohållbar ekonomisk situation och därmed inte komma igång på
ett bra sätt.
Arbetslöshetsförsäkringen måste förbättras för att stärka dess roll som automatisk stabilisator
vid en lågkonjunktur.
En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring med vettig ersättningsnivå bidrar också till att
kunna minska löneskillnaderna i landet som i sin tur ökar jämlikheten vilket i sin tur leder till
ett bättre samhälle.
Förslag till beslut: Bifall till motionen

Motion 22:
Slopa karensavdraget
Distriktsstyrelsens föredragande: Roland Andreasson
Karensavdrag är orättvist och en klassfråga. I många yrken är det inte möjligt att jobba när en
person drabbas av en lättare sjukdom såsom en förkylning.
I en del yrken behöver personer inte använda sig av karensavdraget när de blir sjuka, därför att
de har möjlighet att jobba på hemifrån. Medan i många av LO-förbundens yrken är bundna till
arbetsplatsen för att utföra sitt jobb. Därför drabbas arbetare inom LO-kollektivet i högre
grad av karensavdraget.
De som har möjlighet tar, med arbetsgivarens goda minne, ut ledighet för att undvika en
ekonomisk förlust. Det är inte okej i ett rättvist och solidariskt samhälle. Vi måste ha möjlighet
att vara sjuka tills vi är friska.
Vi anser att det finns ett underutnyttjande av sjukförsäkringen då det är många som går till
sina arbetsplatser sjuka. Vetskapen om hur lågt bemannade företaget är och oviljan att ens
arbetskamrater eller familj, ska bli lidande. Istället smittar vi ner varandra.
Vi föreslår distriktskongressen besluta att ge partistyrelsen i uppdrag att verka för:
Att karensavdraget snarast tas bort.
IF Metall S Ronneby
Arbetarekommunens yttrande:
Motionen behandlad på medlemsmöte 20200201 och beslutade att antas som
arbetarekommunens egen.

Motion 22:
Slopa karensavdraget
Distriktsstyrelsens föredragande: Roland Andreasson
Distriktsstyrelsens utlåtande:
Motionen pekar på en angelägen fråga för folkhälsan.
Med vår ideologi med en positiv människosyn så bör karensavdraget plockas bort. Speciellt
eftersom det visar sig att flertalet av framförallt låginkomsttagare behöver förbruka sina
semesterdagar eller intjänad komp tid för att kunna ha råd att vara sjuk. Den ledigheten har vi
ju lyckats kämpa oss till aningen genom lag eller fackliga avtal för att ge möjlighet till
rekreation och vila istället.
Karensavdraget leder troligtvis även till att många går till jobbet trots att dom är sjuka för att
hen inte har råd med att förlora en dagsinkomst. Detta är inte bra för folkhälsan och kan
mycket väl även bli kostsamt för samhället på sikt.

Förslag till beslut: Bifall till motionen

Motion 23:
Angående gemensamt pantsystem i EU
Distriktsstyrelsens föredragande: Magnus Manhammar
Idag finns ett flertal olika pantsystem för burkar och flaskor inom EU. Exempelvis har
Tyskland ett, Nederländerna ett och Sverige ett. Problem uppstår när varor rör sig över
gränserna och ska sedan återvinnas i ett annat land - systemen är inte kompatibla. Du kan
alltså inte panta en burk köpt i Tyskland i Sverige, något jag ser som ett bekymmer.
Det här är särskilt bekymmersamt i Blekinge då anslutningarna till Polen och Litauen, samt
närheten till kontinent leder till att stora mängder burkar och flaskor florerar i vårt län. Att
införa ett universellt pantsystem som skulle gälla i hela EU hade möjliggjort återvinning av en
viss typ av avfall betydligt lättare. Det hade även gett positiva miljöeffekter i EU-länder som
inte tidigare har haft ett pantsystem, då ett nytt system introduceras och kan således minska
antalet burkar och flaskor som förorenar naturen. Materialåtervinningen kan likaså även den
öka. Komplikationer kan finnas i själva introduceringsfasen, men jag anser det rimligt och
möjligt att genomföra en standardisering inom EU.
Jag yrkar:
Att Socialdemokraterna i Sölvesborg driver frågan om införandet av ett gemensamt
pantsystem i EU mot de Socialdemokratiska EU-parlamentsledamöterna.
Att Socialdemokraterna i Sölvesborg antar motionen som sin egen och skickar den till
distriktskongressen
Alexander Nilsson

Arbetarekommunens föredragande är Daniel Berg. Yttrande:
Det här är en inte helt ovanlig motion runt om i Sverige. Den kändaste motionen har 5 Sriksdagsledamöter lagt i Riksdagen 2016 och 2 S-ledamöter la en liknande motion i Riksdagen
2007. I själva sakfrågan håller styrelsen med motionären att givetvis borde ett sådant
pantsystem redan vara i hamn sen lång tid och man kan tycka att bland annat detta är ett av
syftena med en gemensam marknad. Och ur miljösynpunkt hade det enkelt kunnat
implementeras i medlemsländerna med hjälp av streckkoder. Det verkar enkelt rent tekniskt.
Men som sagt, vi anser den redan vara besvarad då den relativt nyligen har behandlats i
riksdagen.
Förslag till beslut: Att bifalla motionen

Motion 23:
Angående gemensamt pantsystem i EU
Distriktsstyrelsens föredragande: Magnus Manhammar
Distriktsstyrelsens utlåtande:
EU-kommissionen har höga ambitioner om att göra EU till världsledande inom hållbarhet.
Klimatfrågan är central och den närmsta 7-årsperioden ska 1000 miljarder kronor investeras i
en omställningsfond för att mobilisera unionen mot hållbarhet och klimatneutralitet. En
avgörande del i omställningen är att ställa om samhället till cirkulära flöden. Alla produkter
och varor som kan återvinnas ska återvinnas. Att införa ett gemensamt system i alla EU-länder
för pant på burkar och flaskor borde vara ett minimum. Distriktsstyrelsen håller med
motionären till fullo. Vi anser att pantsystem för ännu fler varor bör införas på EU-nivå.
Exempelvis skulle pant på all plast kunna införas för att både bidra till renare hav och till ett
cirkulärt produktflöde. Som distriktsstyrelse uppmanar vi gärna våra kommande ombud till
partikongressen att driva denna fråga samt uppmanar våra riksdagsledamöter att också lyfta
frågan i riksdagen.
Förslag till beslut: Bifall till motionen

