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1. Upphävandet av allmän visstid
Vi är Sveriges största arbetarparti och ska värna om arbetarnas rättigheter. Vi måste skydda
arbetsrätten och avskaffa denna regel som tillkom 2007 under alliansens styre. Idag kan
arbetsgivaren utnyttja den anställde i princip obegränsad tid genom att arbetsgivaren staplar olika
former av anställningar på varandra. Arbetare får inte möjlighet eller rätt till en tillsvidare
anställning (så kallat fast jobb) på grund av de kryphål som finns i denna lag.
En allmän visstids anställning innebär inte bara en stressig tillvaro och ovisshet utan även att
arbetare ställs mot varandra och bråkar om jobbtider. Likaså kan arbetaren bli uppsagd
närsomhelst. I förläggningen leder detta till att människor inte kan få boende eller ta nästa steg i
livet. Med andra ord står arbetaren med mössan i hand precis som förr i tiden i väntan om att få
jobba för att sätta mat på bordet för sig själv eller för sin familj.
Därför yrkar:
att

upphäva allmän visstid

att

Malmö Arbetarekommun tar motionen som sin egen och sänder den vidare till
distriktskongressen

Nadjam Malik
Antagen av Rosengårds socialdemokratiska förening

Styrelsens utlåtande

Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som EGEN.

Styrelsens föredragande: Elin Kramer och Daniel Wolski

2. A-kassan och aktivitetsersättning skall vara 80 procent
Idag får man max 80% av sin tidigare lön, upp till 25000 kronor, i arbetslöshetsersättning. Efter
200 dagar minskar ersättningen till max 70% och efter 300 dagar till max 65%. Anledningen till
den allt lägre ersättningen är att skapa incitament till att ta första bästa jobb. Vi hävdar istället att
ekonomisk trygghet stimulerar till ett aktivt jobbsökande. Ekonomisk stress är ingen konstruktiv
grund för personer att ta lämpligt jobb baserat på deras utbildning och erfarenhet. Därför ska
ersättningsnivån vara oförändrad under hela perioden man får ersättning.
Därför föreslår vi:
att

Socialdemokratiska Arbetarepartiet driver att nivån i arbetslöshetsersättning (akassa och aktivitetsersättning) skall vara 80 procent av den tidigare löneinkomsten,
med hänsyn till existerande ersättningstak.

att

Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen.
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att

Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress bifaller motionen

att

Socialdemokratiska Arbetarepartiets partikongress bifaller motionen

Motionärer: David Lindh och Mathias Wallander, Unga Socialdemokrater
Antagen vid Unga sossars medlemsmöte 2017-11-22

Styrelsens utlåtande

Motionären vill att Socialdemokratiska arbetar partiet ska driva att nivån på a-kassa och
aktivitetsersättning ska vara 80 % under hela arbetslöshetsperioden upp till den nivå som finns
idag. Arbetslöshetskassan är en omställningsförsäkring som ska vara en trygghet när personen går
från ett arbete till ett annat. Det innebär att avgifter betalas in av samtliga medlemmar i
försäkringen för att sedan redistribueras utifrån vissa kriterier. Själva arbetslöshetskassan
innefattar två delat: grundförsäkringen har alla som har uppfyller arbetsvillkoret rätt till och den
frivilliga delen (med krav på medlemskam under viss period före arbetslösheten).
Vi har redan sett att det är flera korrigeringar behöver göras för denna omställningsförsäkring för
att denna ska fungera på ett bättre sätt: 2015 höjdes taket i den inkomstrelaterade ersättningen i
arbetslöshetsförsäkringen till 910 kronor vilket innebar att den som har en månadsinkomst på
upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 ersättningsdagarna. I maj 2017
förbättrades möjligheten till a-kassa för deltidsanställda. På partikongressen 2017 fattades beslutet
att a-kassan ska vara avdragsgill men detta beslut har inte verkställts än. Inför 2018 ändrades
karensvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen sänks från sju till sex dagar samt att det ska handla om
karensavdrag (det vill säga det är numera lite mer anpassat till de personer som har helg- och
veckoslutarbete).
Ett stort problem är att det är många personer som inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.
Det pågår därför en utredning för att identifiera vilka som i dag står utan skydd vid arbetslöshet
och hur regelverket kring arbetslöshetsförsäkringen bör vara utformat för att komma tillrätta med
problemet.
Ytterligare åtgärder är att förbättra Arbetsförmedlingens arbete så att arbetslöshetsperioden ska
vara så kort som möjligt och personer kommer istället in i arbete eller studier.
Arbetsförmedlingens förbättrade arbetssätt skulle minska behovet av arbetslöshetsersättning för
långtidsarbetslösa.
I ljuset av att en högre ersättningsnivå under hela arbetslöshetsperioden skulle medföra högre
kostnader för alla medlemmar i a-kassa, att många väljer bort eller inte kan vara med i en a-kassa
samt att vi vill väldigt gärna satsa på att utveckla Arbetsförmedlingens arbete ser vi inte att vi vill
stödja motionärernas förslag om en högre ersättning under hela arbetslöshetsperioden. Med detta
yrkar styrelsen att motionen ska gå vidare till Skånes Socialdemokratiska distriktskongress som
enskild.

Styrelsen föreslår
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att

motionen skickas som ENSKILD

Styrelsens föredragande: Carina Svensson och Mathias Persson

3. En ärlig a-kassa
Sedan 2006 har ett antal jobbskatteavdrag genomförts för de som uppbär lön. På senare år har
även skattesänkningar gjorts, och görs, på pension och när detta skrivs har regeringen ett liggande
förslag i budgetpropositionen för 2018 på sänkt skatt på sjukersättning och aktivitetsersättning.
Dock har ingen skattesänkning gjorts, eller föreslagits, på a-kassan eller föräldrapenningen. Olika
skattenivåer för olika inkomstrelaterade ersättningar leder till att information om dessa
ersättningar blir fel då informationen alltid utgår från den inkomstrelaterade bruttolönen.
Informationen idag är att man får 8o% i a-kassa (upp till en månadslön på 25000 kronor) men
man får bara cirka 74% i netto av den inkomsten som ersättningen baseras på. Då
nettoinkomsten är det som är relevant för att veta hur mycket man har att leva på bör alla
beräkningar, och information om dessa, också utgå från densamma. Alltså bör rimligen
information ändras till korrekt procentsats, eller så bör skatter på olika inkomster harmoniseras,
för att undvika att information om olika ersättningar inte för berörda personer bakom ljuset och
att retorik inte döljer sanningen.
Därför föreslår vi
att

Socialdemokratiska Arbetarepartiet driver att information om
arbetslöshetsersättning (a-kassa), och andra inkomstrelaterade ersättningar, ska
spegla den faktiska ersättningen i netto i förhållande till den tidigare löneinkomsten
i netto, med hänsyn till existerande ersättningstak.

att

Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen.

att

Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress bifaller motionen

att

Socialdemokratiska Arbetarepartiets partikongress bifaller motionen

Motionärer: Mathias Wallander och David Lindh, Unga Socialdemokrater
Antagen vid Unga sossars medlemsmöte 2017-11-22

Styrelsens utlåtande

Styrelsen delar motionärens problemformulering, dvs. att det finns en inbyggd problematik i att
det finns olika skattenivåer för olika inkomstrelaterade ersättningar. Det leder till ett oöverskådligt
skattesystem som i längden bidrar till att underminera förtroendet för skattesystemet i sin helhet.
Däremot menar styrelsen att problemet bör angripas i sin grund, dvs. att skattenivåerna bör
justeras så att de blir lika. Socialdemokraterna har därutöver ett kongressbeslut från föregående år
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att förhålla sig till, där det tydligt framgår att A-kassa och sjukförsäkring ska beskattas som
inkomst.
Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som ENSKILD.

Styrelsens föredragande: Daniel Wolski och Filip Sjöstrand.

4. Uppräkning av sjukersättning
Så här skriver Försäkringskassan om beräkning av sjukersättning:
”Hel inkomstrelaterad sjukersättning ger dig 64% av din antagandeinkomst, den inkomst som
Försäkringskassan beräknar att du troligen skulle ha haft om du hade fortsatt att arbeta.”
Så beräknas ersättningen om du har hel sjukersättning. Försäkringskassan utgår ifrån den inkomst
du hade när du beviljades ersättning. Ersättningen uppräknas sedan varje år med hänsyn till
prisbasbeloppet.
Eftersom sjukersättningen är en ersättning för förlorad inkomst bör uppräkningen ske med
hänsyn till inkomstbasbeloppet.
Skillnaden i utveckling framgår av nedanstående:
Prisbasbeloppet fastställdes år 2001 till 36 900 kr och är uppräknat för 2017 till 44 800 kr.
Inkomstbasbeloppet infördes 2001 och fastställdes då till 37 700 kr, år 2017 är det uppräknat till
61 500kr.
Jag vill
att

sjukersättningen ska uppräknas enligt inkomstbasbeloppet.

att

Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till
Partidistriktet.

att

Partidistriktet antar motionen och skickar den till Riksdagsgruppen för behandling.

Marianne Fyhr
Sentrums S-förening har behandlat motionen på medlemsmötet den 30 november och skickar
den som egen. /Zeljko Pavlovic, ordförande

Styrelsens utlåtande

Gruppen som har sjukersättning (tidigare förtidspension) består av människor som fötts med
eller under livet drabbats av sjukdomar/funktionsvariationer som lett till bestående
arbetsoförmåga. En stor del av dessa människor lever helt utan ekonomiska marginaler. De har
halkat efter ekonomiskt under många år.
6

Sedan 2009 har lönerna ökat med 19%, prisbasbeloppet har under samma tid endast ökat med
3,5 procent.
Det innebär att uppräkning enligt inkomstbasbeloppet (som räknas upp enligt löneutvecklingen)
ger betydligt bättre täckning för förlorad inkomst än uppräkning enligt prisbasbeloppet.
Sjukersättning ger dig drygt 64 % av antagandeinkomsten (Alltså den inkomst du beräknas ha
haft idag om du inte blivit förtidspensionär). Men hade du haft en inkomst av till exempel arbete
så hade den räknats upp med löneutvecklingen och inte med prisbasbeloppet.
Förutom det ekonomiska tapp som beräkning enligt prisbasbeloppet innebär så kan man jämföra
med inkomsten vid sjukdom, sjukpenning, som ger nära 80 % av den tidigare inkomsten upp till
maxnivån. Även vid arbetslöshet och föräldraledighet får man nära 80 % av sin tidigare inkomst
upp till maxnivån. Drygt 64 % av antagandeinkomsten innebär lägre kompensation för
inkomstbortfallet.
Ytterligare något som drabbar personer med sjukersättning är att pensionsåldern höjts och
medellivslängden ökat. Trots det upphör förtidspensionen redan vid 65 år och övergår till
ålderspension. Avsättningen till pensionen under åren som förtidspensionär följer också
prisbasbeloppet, inte inkomstbasbeloppet, vilket ger sämre ålderspension för denna grupp.
Sjukersättningen beräknas på den genomsnittliga inkomst du haft under den så kallade ramtiden.
Ramtiden beräknas på de 3 bästa åren 5 - 8 år direkt före beslut om sjukersättning, då de flesta
varit sjukskrivna. Sjukersättningen beräknas alltså ofta på sjukpenning och inte på arbetsinkomst.
Det innebär att den som får sjukersättning ofta får 30 – 40 % av sin tidigare förvärvsinkomst. Det
innebär att även den som arbetat hela sitt liv innan sjukskrivning och förtidspension endast får ut
en liten del av sin tidigare lön i inkomstbortfall.
En hållbar socialförsäkring innebär att medborgaren verkligen får kompensation vid
inkomstbortfall på grund av bestående arbetsoförmåga. Därför bör inkomstbortfallet beräknas så
att den drabbade verkligen kompenseras för de förlorade inkomsterna och kan överleva
ekonomiskt. För att uppnå detta bör uppräkning av sjukersättningen baseras på
inkomstbasbeloppet istället för prisbasbeloppet.
Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som EGEN.

Styrelsens föredragande: Hillevi Larsson och Amani Loubani

5. Skatteavdrag för dem med sjukersättning (sjukpensionärer)
De senaste åren har regeringen återställt en del av skillnaden i skatteavdrag mellan
ålderspensionärer och dem som arbetar. Men det har glömts bort dem som inte arbetar av andra
anledningar än att de tagit ut pension.
Jag tänker på dem som är arbetslösa, sjukskrivna och inte minst på dem som har
aktivitetsersättning, förr kallat förtidspension. De arbetslösa och sjukskrivna har fått viss
ersättning genom att taken på ersättningarna har höjts. De som har sjukersättning har inte fått
någonting.
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Jag vill därför
att

skatten för dem som har sjukersättning ska justeras på samma sätt som
ålderspensionärernas skatt

att

Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till
Partidistriktet.

att

Partidistriktet antar motionen och skickar den till Riksdagsgruppen för behandling.

Marianne Fyhr
Sentrums S-förening har behandlat motionen på medlemsmötet den 30 november och skickar
den som egen. /Zeljko Pavlovic, ordförande

Styrelsens utlåtande

Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som EGEN.

Styrelsens föredragande: Hillevi Larsson och Amani Loubani

6. Inför en sjätte semestervecka nu
Många svenskar har i dag fem veckors semester och andra har ännu fler. Arbetstiden har alltid
varit en viktig fråga för arbetarrörelsen och i dag kan vi se att effektiviseringen av
arbetsmarknaden och olikheten i semesterförmåner skapar en nödvändighet av fler
semesterveckor. Det är därför dags att införa en sjätte semestervecka så att alla kan få ta del av
längre ledighet.
Förslaget om två veckors semester lades fram av två socialdemokratiska riksdagsledamöter och
lagstadgades 1938. 1963 infördes fyra veckors semester vilket innebar att industrisemestern kom
alla till del. Den femte semesterveckan infördes 1978 och i ett försök att få till en sjätte
semestervecka införde den socialdemokratiska regeringen två nya semesterdagar 1991. Dessa
dagar togs bort två år senare på grund av den ekonomiska krisen. Sedan dess har det varit tyst om
en längre lagstadgad semester.
Arbetsmarknaden effektiviseras och nya arbetssätt införs. Det gränslösa arbetet med ny teknik,
nya arbetsorganisationer och andra arbetsförhållanden suddar ut gränsen mellan arbete och
fritid. Kraven blir högre och allt fler upplever i dag att de inte hinner med familj och vänner.
Svenskarna arbetar upp emot en extra arbetsdag per vecka i övertid. Idag tillåts dessutom vissa
grupper göra en särskild överenskommelse som innebär att de förhandlar bort
övertidsersättningen mot högre lön eller fler semesterdagar.
Semesterförmåner skiljer mycket mellan olika arbetsgrupper. Statsanställda får exempelvis 31
semesterdagar redan när de fyller 30 och 35 dagar när de har fyllt 40. De som sliter i vård och
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omsorg får liknande semesterförlängning, men tio år senare. Anställda som har den kortaste
semestern har samtidigt ofta de sämsta arbetsmiljöerna och de mest påfrestande jobben.
Skillnaderna i semestervillkor mellan olika grupper är alltså minst lika stora nu som när
Socialdemokraterna ville lagstifta om en sjätte semestervecka 1991. Men i dag pratas det inte om
utjämning. Fritiden har ett värde i sig som inte enbart handlar om återhämtning utan, precis som
arbete, om en mening i tillvaron. I enlighet med den generella välfärdspolitikens grunder är
semestern en social rättighet. En sjätte semestervecka är därför ur flera viktiga perspektiv en
nödvändig rättvisereform.
Det viktiga arbetet om en sjätte semestervecka som påbörjades 1991 måste fullföljas.
Semesterförmånerna måste bli generella. Ska vi utveckla den svenska modellen behöver vi se till
att göra det på riktigt. En socialdemokratisk arbetslinje måste därför kompletteras med utrymme
för återhämtning och förkovran. Till skillnad från 90-talet så går det bra för Sverige och
ekonomin är god. Använd därför en del av pengarna till förbättrad levnadsstandard för hela
samhället.
Vi yrkar således
att

införa en lagstadgad sjätte semestervecka

att

en sjätte semestervecka ska ses som en successiv utveckling mot
arbetstidsförkortning.

att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen

att

Socialdemokraterna i Skåne bifaller motionen och driver frågan om sjätte
semestervecka aktivt gentemot partiet

Unga Socialdemokrater Malmö
Antagen vid Unga sossars medlemsmöte 2017-11-22
Studenter Malmö, antagen som egen vid medlemsmöte 28 November

Styrelsens utlåtande

Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som EGEN.

Styrelsens föredragande: Juan Espitia och Daniel Wolski.

7. Motion angående pensioner
“Vi har skapat världens bästa pensionssystem men med den lilla defekten att det ger för små
pensioner. Många människor, som arbetat hela livet, kommer tycka att de har blivit fattiga.”
Orden är Göran Perssons i en intervju i Svenska Dagbladet den 7 maj 2017.
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Fakta som belyser detta:
1
Antalet fattigpensionärer i Sverige, personer som lever under EU:s fattigdomsgräns
uppskattades av Eurostat 2016 till 335 000 personer, ungefärligen 15 procent av alla pensionärer.
EU:s fattigdomsgräns anges till 60 procent av landets invånares genomsnittliga disponibla
inkomst. För närvarande är den gränsen i Sverige 11 800 kronor.
2
Mest utsatta är kvinnorna. Var tredje kvinna över 75 år har inkomster under EU:s
fattigdomsgräns. Totalt lever drygt 25 procent av pensionärer över 75 år under EU:s
fattigdomsgräns.
3
Utvecklingen av andelen fattigpensionärer i Sverige har under perioden 2006-2016
varit mycket negativ för dem som är över 65 år - i motsats till utvecklingen i Europa.
Andel av befolkningen under gränsen för risk för fattigdom enligt EU:s norm, i procent:
2005

2010

2016

EU 27

18,8

15,9

14

Danmark

17,6

17,7

9,1

Finland

18,7

18,3

13,8

Island

9,2

4,9

9,0

Norge

17,9

12,0

8,9

Sverige

10,1

15,5

18,2

4
Regeringen har i sin höstbudget föreslagit sänkt skatt för pensioner upp till 17.000
kr. Och skillnaden i skatt mellan pension och lön ska vara utraderad år 2020. Men dessa
förändringar kommer inte pensionärerna med de lägsta pensionerna till del. För detta krävs
förändringar av pensionssystemet. Den nu tillsatta pensionsutredningen måste påskynda sitt
arbete med inriktning att de framtida pensionerna ska ge ett disponibelt belopp rejält över EU:s
fattigdomsgräns.
I höstbudgeten finns ett förslag om att taket för bostadstillägg ska höjas från 5 000 kronor till
5.600. Det är bra men ändå otillräckligt. Taket måste höjas till 7 000 och indexregleras för att
hänga med när hyrorna höjs.
Men vi kan inte bara vänta på denna pensionsutredning. Fattigpensionärerna kan inte vänta. De
har rätt till de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna leva de värdiga liv de förtjänar.
I väntan på en avslutad pensionsutredning krävs tillfälliga pensionshöjningar. Och
pensionsutredningen måste få de tilläggsdirektiv som garanterar detta värdiga liv.
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Vi föreslår därför
att

Skånes socialdemokratiska partidistrikt verkar för

att

taket för bostadstillägget höjs till 7.000 kronor och indexregleras i enlighet med
PRO:s krav

att

det socialdemokratiska partiet i väntan på pensionsutredningen arbetar för en
stegvis höjning av pensionerna så att pensionärernas disponibla pensionsinkomst
vid slutet av kommande mandatperiod väsentligt överstiger EU:s fattigdomsgräns;

att

pensioner över denna nivå justeras uppåt;

att

tilläggsdirektiv ges till pensionsutredningen med inriktning att lägsta disponibla
inkomst väsentligt ska överstiga EU:s fattigdomsgräns; att pensionssystemet
utformas med hänsyn till människors olika möjligheter att arbeta länge; att
pensionen indexregleras så att skillnaderna mellan pension och arbete inte ökar.

att

de förslag gällande pensioner som motionen innehåller också ska gälla för dem med
sjukersättning;

att

(S)entrums s-förening antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Malmö arbetarekommun;

att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
partidistriktet;

att

partidistriktet antar motionen och skickar den till riksdagsgruppen.

Malmö 22 oktober 2017
Skriven av: Klas Andersson, Mats Bogren, Jan Ek, Kim Nilsson, Magnus Norrlin, Lena Trell och
Börje Viberg
Motionen utarbetad inom (S)entrums s-förenings studiecirkel Svenska modellen ska utvecklas
inte avvecklas. Motionen behandlad vid (S)entrums s-förenings medlemsmöte och antagen som
föreningens egen.

Styrelsens utlåtande

Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som EGEN.

Styrelsens föredragande: Hillevi Larsson och Mathias Persson.
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8. Pensionerna för de som arbetat ett helt yrkesliv ska höjas
Dagens pensionssystem ger mycket lite extra pengar i pensionskuvertet till den som jobbat ett
helt liv, jämfört med den som över huvud taget inte arbetat. Detta måste ändras.
För några månader sedan presenterade Folksam statistik som visade att det syns dåligt i
pensionskuvertet att man jobbat många år. Detta gäller framför allt de som haft tämligen låga
inkomster under arbetslivet.
Den som överhuvud taget aldrig jobbat och endast får garantipension och bostadstillägg får ut
drygt 12 000 kronor.
Pensionären som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv får alltså ut obetydligt mer i månaden
jämfört med den som inte jobbat alls.
Det är inte garantipensionerna eller försörjningsstödet som ska sänkas, utan pensionernas nivå
för de som arbetat ett helt yrkesliv som ska höjas.
Jag yrkar
att

partidistriktet aktivt verkar för:

att

regeringen tillsätter en trepartsutredning med syfte att kopplingen mellan låga
inkomster under arbetslivet och utfallet i pensionskuvertet snarast får en lösning,

att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Skånes socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress 2018.

Vehbo Hot, Malmö den 18 november 2017
Motionen behandlad av Öresunds Socialdemokratiska Förening var vid beslutades att anta
motionen som sin egen. /Jan Svärd, ordförande
Sentrums S-förening har behandlat motionen på medlemsmötet den 30 november och skickar
den som egen. /Zeljko Pavlovic, ordförande

Styrelsens utlåtande

Även om vi delar motionärens beskrivning att många som jobbat länge får för låga pensioner vill
vi skicka motionen som enskild. Vi tycker att alla pensioner bör höjas men utgångspunkten ska
inte vara att öka skillnader mellan grupper. Det kan inte vara Malmö Arbetarekommuns mening
att inkomstklyftor ska öka oavsett orsak. Motionären skriver att ersättningar för den som inte har
jobbat inte ska sänkas, men det är ändå skillnaden mellan dessa ersättningar som pekas ut som
huvudproblemet. Att-satsen om en treparts utredning är otydlig, vilka skulle de tre parterna vara?
Klyftan mellan löneinkomster och pensionsinkomster efter ett långt arbetsliv har
uppmärksammats och ett förslag i slutet av 2017 las fram utav pensionsgruppen i riksdagen. En
del av förslaget var att pensionsålder skulle successivt höjas men att pension kan tas ut efter 44 år
i arbetslivet. Sedan början av 2017 pågår även en särskild översyn av pensionärernas grundskydd
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och dess olika delar: garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och änkepension.
Pensionsgruppen kommer att lägga fram nya förslag i början av 2018.
Vi hyser gott hopp om att vår regering får fortsatt förtroende efter valet 2018 och att de även då
fortsätter att se över pensionsfrågorna.
Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som ENSKILD.

Styrelsens föredragande: Carina Svensson och Amani Loubani.

9. Motion om finansiering av framtidens välfärd
När de svenska väljarna själva får gradera de viktigaste samhällsfrågorna sätts alltid sjukvård,
skola och äldrevård främst på listan. Detta är politikens riktigt stora utmaningar de närmaste åren.
Vi noterar att kommunernas/landstingen, som är välfärdens kärna, står just stora inför stora
utmaningar.
Enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, beräkningar kommer det att fattas nästan 60
miljarder välfärdskronor år 2021. Och detta enbart för att kunna upprätthålla dagens nivå i
välfärdsverksamheterna.
Sedan 2000 har skattekvoten i Sverige sjunkit från 49 procent av BNP till 43 procent att t ex
jämföra med Danmarks 51 procent. Skattebortfallet motsvarar 280 miljarder i minskade
inkomster till samhället, pengar som hade gjort större nytta i en välfärd som åtminstone till vissa
delar satts på undantag. Uppgifterna upprör.
Vi vet att den svenska befolkningen växer. Om tio år är vi drygt en dryg miljon fler i vårt land.
Dessutom förändras befolkningssammansättningen. Två grupper blir större - äldre och unga.
Vem som helst kan se att detta medför större behov av vård, omsorg och - inte minst – inom
skolor. Det behövs fler välfärdstjänster.
Kommunerna får ökade kostnader, vilket ska bekostas av kommunalskatt, något som i sin tur
betyder det ännu större klyftor, eftersom låg- och höginkomsttagare betalar en lika hög andel.
Därför måste staten ta ett ansvar.
För att inte öka den offentliga skulden finns bara två vägar att gå. Antingen måste skatterna
höjas eller utgifterna bromsas, genom t ex minskad personaltäthet i vård, skola och omsorg.
För socialdemokrater borde valet vara givet. De flesta europeiska länder har någon form av skatt
på förmögenheter eller arv. Det är i Sverige mer lönsamt att ärva pengar än att arbeta ihop dem.
Den franske ekonomen Thomas Piketty, författare till bestsellern ”Kapitalet i tjugoförsta
århundradet”, finner den svenska linjen att helt sakna skatter på privata tillgångar väldigt olycklig
och udda. Om några inkomster ska beskattas så borde det vara sådana som har förvärvats utan
arbete och mer arbetsfria inkomster än arv och gåvor torde vara svåra att hitta.
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Det blir i och för sig svårare att beskatta rika i en globaliserad värld. Som den stora Paradisläckan
visat, är det lätt för förmögna att undvika skatt genom att flytta pengar utomlands. Fastigheter
däremot, de ligger där de ligger.
Mot den bakgrunden finner vi det både rimligt och rättvist att fastighetsskatten återinförs och att
den görs progressiv. Detta torde vara den enda skatt som hållbart kan ha en inkomstprofil som
gör att höginkomsttagare betalar mer i skatt.
Vår samlade bedömning är att Sverige behöver en ny genomgripande skattereform med
inriktningen att resurser långsiktigt måste skapas för en välfärd som håller jämna steg med den
demografiska utvecklingen och där principen skatt efter bärkraft måste säkras genom en
förskjutning av beskattningen från arbete till tillgångar som fastigheter, arv och förmögenheter.
Med hänvisning till ovanstående föreslås
att

distriktskongressen uppdrar åt distriktsstyrelsen att gentemot partistyrelse, regering
och riksdagsgrupp verka för ett skattesystem i enlighet med ovanstående riktlinjer.

Jan Svärd och Bengt Silfverstrand
Sentrums S-förening har behandlat motionen på medlemsmötet den 30 november och skickar
den som egen. /Zeljko Pavlovic, ordförande

Styrelsens utlåtande

Skattepolitikens främsta syfte är att finansiera den gemensamma välfärden, olika
samhällsfunktioner och andra offentliga utgifter. Det är självklart så att ett skattesystem måste
förändras i tiden för att hänga med resten av samhället. Skatteflykt och skatteundandragande
innebär mycket stora kostnader för Sverige och andra länder och det drar undan resurser från vår
gemensamma välfärd. Regeringen arbetar kontinuerligt med åtgärder mot skatteflykt,
skatteundandragande och penningtvätt. Sedan 2016 finns ett 12-punktsprogram för detta arbete.
På partikongressen 2017 fattades beslut om nya politiska riktlinjer inför nästa mandatperiod. En
av punkterna i programmet är just att vi vill se ”… en bred politisk översyn av skattesystemet
med sikte på en ny skattereform i syfte att långsiktigt säkra skatteintäkterna och främja jobb,
tillväxt och jämlikhet. Breda skattebaser, skatt efter bärkraft, god miljöstyrning och neutralitet
mellan olika upplåtelseformer är viktiga utgångspunkter” (sidor 22-23 i Politiska riktlinjer). Det är
vår strävan att vi ska ha ett robust skattesystem som tillåter höga välfärdsambitioner.
Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som EGEN.

Styrelsens föredragande: Leif Jakobsson
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10. Konduktörer på bussar
Då det har diskuteras fram och åter i behovet av nya enklare arbeten i samhället och inget
konkret har hänt så har jag ett förslag om att åter ta in konduktörer på bussarna i stan.
Det kan därmed bli lite lugnare på bussen om mer uniformerad personal finns och att de även
under turistider stå till förfogande.
Att genomföra detta tror jag inte blir några problem, då borgerligheten inte har något emot detta
då de privata aktörerna på marknaden säger att det är inte vinsten de är ute efter utan endast att
det skall finnas konkurrerande alternativ.
Därför föreslår jag:
att

införa konduktörer på bussarna i kommunen.

att

tillföra mer pengar inte tillförs bussbolagen.

Thomas Lindström

Styrelsens utlåtande

Det är onekligen sant att vi behöver fler jobb i samhället. Motionären lyfter upp ett intressant
förslag men som inte är alldeles enkel att genomföra. Kollektivtrafiken i Malmö är en upphandlad
verksamhet där olika bolag får utföra denna tjänst under en begränsad period. Vi har möjlighet
att ställa olika krav vid upphandlingar och Malmö stad anses ändå vara föregångare inom
upphandlingsområdet med kreativa sociala och etiska krav.
Vår regering har satsat mycket på att förbättra matchningen på arbetsmarknaden varav en av
åtgärderna är avsatta pengar till extra tjänster, det som närmast påminner om enkla jobb
begreppet som motionären använder sig av. Dessa riktar sig dock till hälso- och sjukvård, skola,
barnomsorg, äldreomsorg eller funktionshinderomsorg som är icke vinstdrivande verksamhet. De
kan även finnas i annan kommunal verksamhet men det ska då vara inom en verksamhet som
inte erbjuder varor eller tjänster på en marknad. Det innebär att dessa tjänster inte kan användas
inom kollektivtrafiken såsom den ser ut idag.
Det finns självklart möjlighet för bussbolagen att satsa på att anställa konduktörer i högre grad
även utan en kommunal eller statlig inblandning ifall de uppfattar att detta kan gynna deras
verksamhet. Det finns även möjlighet för dem att vända sig till Arbetsförmedlingen för att få
hjälp med finansieringen av en del av dessa tjänster ifall de uppfyller kraven för stödanställning. I
med dessa möjligheter är det styrelsens uppfattning att vi inte behöver direktstyra att just
konduktörer på bussar ska anställas utan att jobben ska uppkomma och skapas efter behov.
Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som ENSKILD.

Styrelsens föredragande: Amani Loubani och Andreas Schönström
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11. Avskaffa LOV, lagen om valfrihet
Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som
vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta
valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.
Lagen om valfrihet har fått stort genomslag sedan lagens tillträdande år 2009 framförallt inom
kommunernas och landstingens välfärdssektorer som hemtjänst, primärvård, psykoterapeuter och
en hel del specialistvård. Det är sedan år 2010 obligatoriskt för landsting att använda LOV, fri
etableringsrätt inom primärvården.
LOV bygger på att, i de sektorer det införts, kommunen eller landstinget tillhandahåller ett
förfrågningsunderlag/ackrediteringsunderlag som specificerar krav på utförare. De utförare som
kan visa att man uppfyller kraven har rätt att teckna avtal och få ekonomisk ersättning för den
vård/de tjänster man tillhandahåller. Tanken är att detta öppnar upp för medborgarna att kunna
få ökad valfrihet genom fler utförare att välja på. Men valfrihet och vård efter behov är inte
samma sak.
I Statskontorets utvärdering av införandet av LOV ”Statskontoret 2012:15 Lagen om
valfrihetssystem” konstaterar man att LOV inte medfört någon ökad effektivitet och att
kostnaderna snarare ökat än minskat i de kommuner som infört det. Detta kan bland annat bero
på att det idag inte finns möjlighet att begränsa antal utförare som ackrediteras samt att
administrationen har ökat.
Riksrevisionen gjorde år 2014 en stor utvärdering av LOV inom primärvården utifrån vårdutbud
och tillgänglighet ”RIR 2014:22 Primärvårdens styrning – behov eller efterfrågan?”, en studie
baserad på patienter i Region Skåne och Västra Götaland. En slutsats var att människor i
socioekonomiskt väl utvecklade områden har fått en bättre tillgång till vård genom vårdvalet.
Men det gäller inte äldre, personer med kroniska sjukdomar och andra med stora vårdbehov. För
många har tillgängligheten till vårdcentraler ökat men etableringen av nya vårdcentraler har
framförallt skett i befolkningstäta och socioekonomiskt starkare områden. Nedläggning av
vårdcentraler har främst skett i områden med större vårdbehov och socioekonomiskt svagare
befolkning. Att de privata utförarna kan välja och välja bort delar av ”marknaden” på detta sätt
måste i sig sägas strida med den skattefinansierade välfärdens intentioner – att tillhandahållas
efter behov och säkerställa likvärdig kvalitet för alla. Det finns idag ingen möjlighet att inom
ramen för LOV ställa krav på att etableringar ska göras inom vissa geografiska områden.
Uppföljning och kontroll av de privata utförarna inom LOV har också visat sig vara svår och
komplicerad när antalet utövare i vissa sektorer ökar i hög takt. Insyn i verksamheterna är inte
reglerat på samma sätt som i offentligt drivna verksamheter trots att de till största del finansieras
av skattepengar.
Vi menar att lagen om valfrihet har lett till kostnadsökningar, försvårande uppföljning och
kontroll, uppsplittring av verksamheter, överetableringar och i många fall ökad ojämlikhet.
Många av välfärdens verksamheter är avgörande för människors livskvalitet och trygghet.
Välfärden kan inte ha system som bygger på en kvalitetssäkring där det är upp till medborgarna
att byta om det inte är bra nog. Det är dags att skapa stabila och trygga system för välfärden.
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Vi yrkar därför:
att

Socialdemokraterna aktivt arbetar för att avskaffa LOV, lagen om valfrihet

att

Region Skåne på sikt ska avveckla lagen om valfrihet inom de områden där LOV
inte är ett lagstadgat krav

att

Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen

att

Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress bifaller motionen

att

Socialdemokraternas partikongress bifaller motionen

att

Skånska riksdagsgruppen aktivt driver frågan om att avskaffa LOV gentemot
partiet

Unga Sossar Malmö
Antagen vid Unga Sossars medlemsmöte 2017-11-22

Styrelsens utlåtande

Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som EGEN.

Styrelsens föredragande: Hillevi Larsson och Stefan Pinjefors

12. Välfärd utan AB
Under mer än tjugo års tid har den behovsstyrda, generella välfärdspolitiken gradvis
nedmonterats och ersatts av en vinstdriven, marknadsstyrd välfärdsmodell.
Vi har de senaste decennierna sett ett välfärdspolitiskt systemskifte i vårt land. Resurserna till
välfärdssektorn har kontinuerligt minskat samtidigt som privata marknadslösningar med
vinstintresset i fokus har fått ökat spelrum.
Aktiebolag är en bolagsform som framförallt drivs av lönsamhetskrav och marknadsanpassning.
Välfärden med verksamheter som skola, vård och omsorg kan inte ses som vilken marknad som
helst och medborgare kan inte betraktas som kunder. Det har otaliga gånger visat sig att
aktiebolagens incitament om lönsamhet och effektivitet ger fler negativa konsekvenser som
sortering av elever/patienter, etablering efter vinstpotential och effektivisering inom
verksamheten som i flera fall visat på en lägre personaltäthet än inom de offentligas motsvarighet.
Problemen med att låta riskkapitalbolag styra äldreomsorg, skola och vård har blivit allt mer
uppenbara. När resurserna ”effektiviserats” och vinsten maximerats så har riskkapitalbolagen

17

kunnat sälja företaget eller koncernen vidare för enorma summor. Men vinsten görs med hjälp av
skattepengar.
Det är sammanfattningsvis inte rimligt att ha aktiebolag i välfärden. Välfärden är uppbyggd efter
principen om lika tillgänglighet för alla. De offentliga verksamheterna står idag för den slutliga
garantin för alla de som inte aktivt valt en privat utförare eller vid de tillfällen ett aktiebolag går i
konkurs eller lägger ned, något som påverkar kontinuitet och försvårar långsiktig planering.
SOM-institutets undersökningar har kontinuerligt visat att en överväldigande majoritet av det
svenska folket vill se ett stopp för alla vinstutdelningar i skola, vård och omsorg. Det är hög tid
för Socialdemokraterna att ta tydlig ställning i denna fråga. Ett viktigt första steg är att förbjuda
aktiebolag i den solidariskt finansierade välfärden.
Mot bakgrund av detta yrkar Unga Socialdemokrater i Malmö
att

aktiebolag förbjuds verka i välfärden.

att

Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen

att

Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress bifaller motionen

att

Socialdemokraternas partikongress bifaller motionen

Unga Sossar Malmö
Antagen vid Unga Sossars medlemsmöte 2017-11-22

Styrelsens utlåtande

Välfärdsverksamhet som finansieras av skattemedel med demokratiskt fastlagda, samhälleliga mål
måste bidra till uppfyllandet av dessa mål. Motionären pekar på attprivata marknadslösningar
med vinstintresset i fokus har fått ökat spelrum i välfärdssektorn. Det är också bakgrunden till att
den sk Reepalutredningen tillsattes för att försöka stoppa stora vinstuttag ur skattefinansierad
välfärdsverksamhet.
Regeringen kommer att lägga en proposition om tillstånd och regler för att motta offentliga
medel inom skolväsendet, inklusive vuxenutbildningen och inom socialtjänstens områden
(exempelvis inom äldre- och funktionshinderomsorgen) i mars. En kommande utredning ska
analysera och överväga olika alternativ som syftar till att skattemedel används till vad de är
avsedda för även inom hälso- och sjukvårdssektorn. Styrelsen ser med tillförsikt fram emot att
förslaget läggs på riksdagens bord.
Det avgörande problemet med vinster i välfärden är att vinstsyftande verksamheter i välfärden
snedvrider incitament – från behovsstyrning till vinstmaximering. Därför har Socialdemokraterna
i Malmö tidigare motionerat om att en icke-vinstprincip ska vara gällande i välfärden. Att rikta ett
förbud mot aktiebolag som enskild bolagsform i välfärden emellertid kan skjuta över målet för
hur vi bäst hanterar frågan. Ett rent generellt förbud mot aktiebolag skulle också innebära att

18

offentligt ägda aktiebolag inte skulle kunna verka i välfärden. Styrelsen menar här att det är
vinstsyftet som är grundproblemet.
Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som ENSKILD.

Styrelsens föredragande: Daniel Wolski och Carina Nilsson.

13. Förbud av bemanningsföretag
Bemanningsföretag tilläts etableras år 1992 när borgarna var vid makten. Det är ett otyg på
arbetsmarknaden som bl.a. uppmuntrar till utnyttjandet av arbetaren. Vi har redan tillräckligt med
olika anställningsformer för att täcka behovet som bemanningsföretagen fyller på nuvarande
arbetsmarknad. Vi bör istället tillföra mer resurser till arbetsförmedlingen för att kunna hantera
rekrytering och matchning av arbetare.
Idag utnyttjar bemanningsföretag bl.a. offentlig sektor när vi ställs inför personalbrist. Som
exempel har det skapats så kallade alternativa yrken som benämns som "stafett socionomer" eller
"stafettläkare". Arbetare som lämnar den trygga anställningsformen och jobbar åt
bemanningsföretag som suger välfärden på resurser. Dessa resurser kan vi istället lägga på våra
verksamheter och förbättra vår välfärd.
I konkurrensen mellan bemanningsföretagen är det största problemet den lönedumpning som
uppstår på grund av att det olika bemanningsföretagen krigar om att vinna uppdrag av
arbetsgivare.
Därför yrkar vi:
att

vi avskaffar bemanningsföretag

att

Malmö Arbetarekommun tar motionen som sin egen och sänder den vidare till
distriktskongressen

Nadjam Malik
Antagen av Socialdemokraternas Rosengårds förening

Styrelsens utlåtande

Motionen tar upp ett viktigt problem på den svenska arbetsmarknaden, bemanningsföretag.
Dessa företag drivs med vinstintresse, urholkar arbetstagarens trygghet på arbetsmarknaden och
plundrar det offentliga på viktiga resurser som skulle kunna användas för att stärka välfärden. Vi
är ense om motionärens problemformulering. Problemet uppstår i hur komma åt otyget!
LO förbundet har så sent som i maj 2017 skrivit nytt avtal med bemanningsföretaget. I
avtalsförklaringen skrivs bl.a. ” Behovet av flexibla bemanningslosningar hos kunderna okar pa
arbetsmarknaden. Parterna ar darfor overens om att bemanningsbranschen fyller en viktig
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funktion nar det galler att losa behovet bade pa kort och pa lang sikt”. Det är av vikt att påpeka
att samtliga fackförbund har godkänd avtalet. På den politiska nivån finns en nationell lagstiftning
som implementerar EUs bemanningsdirektiven. Direktiven reglerar verksamheten och gör att
Sverige inte ensidigt kan avskaffa bemanningsföretag. För att komma åt problemet anser vi att en
hårdare reglering gällande företagens inhyrning av bemanningsföretag är nödvändig samtidigt
som det finns andra åtgärder som kan beredda vägen för ett arbete i motionens riktning, till
exempel att avskaffa AVA anställningar som första steg till en tryggare arbetsmarknad.
Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som ENSKILD.

Styrelsens föredragande: Elin Kramer och Juan Espitia

14. Införandet av ett statligt byggbolag
Idag är det en bostadsbrist i princip hela landet. Det är både kostsamt och tar tid att producera
nya lägenheter. Vårt förslag är att vi ska införa ett statligt byggbolag där vi anställer människor
som är lokalt förankrade. Detta kommer medföra minskade kostnader för oss som land men
även ett effektivare bostadsbyggande. Samtidigt innebär detta en ökad andel jobb. Bolaget ska
även verka som förebild inom sin bransch vad gäller anställningstrygghet och kvalité på utfört
arbete.
Därför yrkar vi:
att

vi inför ett statligt byggbolag

att

Malmö Arbetarekommun tar motionen som sin egen och sänder den vidare till
distriktskongressen

Nadjam Malik
Antagen av Rosengårds socialdemokratiska förening

Styrelsens utlåtande

Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som EGEN.

Styrelsens föredragande: Linda Johnsson och Filip Sjöstrand.
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15. Införande av en skrotningspremie på ett anpassat belopp för bilar som
är tio år och äldre
Ett steg mot en hållbar miljöomställning och för en renare bilpark görs genom införandet av en
skrotningspremie. Till skillnad från moderna bilar är äldre bilar betydligt sämre på att rena
avgaserna innan de släpps ut vilket i förlängningen leder till en smutsigare luft i vår närmiljö.
Genom att vi förnyar bilparken så innebär även detta en ökad trygghet då nyare fordon är av
bättre säkerhet. Likaså innebär det hälsofördelar då vi kommer inandas betydligt mindre avgaser.
Därför yrkar vi:
att

vi inför en skrotningspremie på ett anpassat belopp för bilar som är tio år och
äldre.

att

Malmö Arbetarekommun tar motionen som sin egen och sänder den vidare till
distriktskongressen

Nadjam Malik
Antagen av Rosengårds socialdemokratiska förening

Styrelsens utlåtande

Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som EGEN.

Styrelsens föredragande: Carins Svensson och Mubarik Abdirahman.

16. Inga skattepengar till porrindustrin!
Porrindustrin är systematisk kommersiell förnedring av kvinnor. Den ska motarbetas. Porr finns
lätt tillgänglig på många hotell. Genom att gynna de hotell som är porrfria på porrvisande hotells
bekostnad kan vi skapa ekonomisk press. Det kan hjälpa oss att långsiktigt tvinga porrindustrin
möta den ekonomiska kvävningsdöden. Därför ska politiker och anställda inom förvaltning aldrig
bo på hotell som visar porr, om det är möjligt att undvika. Riksorganisationen för Kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige, ROKS, rekommenderar hotellgäster att söka sig till något av de många
porrfria hotell som finns. Idag är 189 hotell och konferensanläggningar i Sverige certifierade som
porrfria.1
Från http://www.porrfritt.se/omcertifieringen.asp:
”Dessa krav måste hotellet/anläggningen uppfylla för att få bli certifierad som porrfri:

1

http://www.porrfritt.se/omcertifieringen.asp
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Det får inte finnas några tv-kanaler som erbjuder pornografiska, eller så kallade ”erotiska” filmer,
varken i standardutbudet eller i betal-tv.
Det räcker inte med att erbjuda gästerna möjlighet att blockera vissa kanaler med pornografiskt
utbud för att hotellet/anläggningen ska räknas som porrfri. Att stänga av kanaler med
pornografiskt material under tid på dygnet då det visas pornografiska filmer är endast godkänt då
det handlar om extern teknisk nedsläckning via systemleverantör och som inte kan påverkas
lokalt på hotellet/anläggningen.
Hotellet/anläggningen ska varje år skriftligen bekräfta att de uppfyller dessa krav.”
Jag föreslår
att

Socialdemokratiska Arbetarepartiets ledamöter i kommunfullmäktige driver frågan

att

alla hotellbokningar som görs av kommunen ska göras på porrfria hotell i alla fall
det är möjligt

att

Socialdemokratiska Arbetarepartiets ledamöter i kommunfullmäktige röstar för att
personal i förvaltningen som bokar hotellrum måste motivera skriftligt varför de
inte bokar porrfritt i de fall de inte gör det

att

Socialdemokratiska Arbetarepartiets representanter från Malmö i organisationen
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver frågan att motsvarande regler ska
gälla för SKL

att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen

att

Malmö arbetarekommun skickar ut ett pressmeddelande i frågan om motionen
antas

att

Socialdemokraterna i Skåne bifaller motionen

att

Skånes partidistrikt beslutar om att rekommendera alla sina arbetarekommuner att
anta motsvarande policy

Edvin Fors, Unga Sossar Malmö
Antagen vid Unga sossars medlemsmöte 2017-11-22

Styrelsens utlåtande

Vilka hotell anställda för Malmö stad bor på regleras av de avtal staden har med olika
hotellkedjor. Den nuvarande upphandlingspolicyn, som togs 2014, användas som instrument för
politisk styrning genom att t.ex. ställa miljökrav och etiska krav i proportionell omfattning. Ett
utav kraven som finns för kommunens ramavtalsleverantörer är att de ska anta en
uppförandekod. Redan 2004 beslutade Kommunfullmäktige med anledning av en motion om
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porrfria hotell att vid framtida upphandlingar av avtalshotell så långt det är praktiskt och juridiskt
möjligt positivt särbehandla porrfria hotell, samt att komplettera resepolicyn för Malmö stad med
bestämmelse om att anställda och förtroendevalda i samband med tjänsteuppdrag i första hand
skall välja porrfria hotell så långt det är praktiskt möjligt.
I annat fall ska regler för direktupphandling beaktas.
Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som ENSKILD.

Styrelsens föredragande: Katrin Stjernfeldt Jammeh och Carina Nilsson.

17. Motion om att kalla äldre kvinnor efter 74 år till mammografi
Varje år upptäcks nästan 10 000 fall av bröstcancer, en femtedel av dessa tumörer hos kvinnor
som är 75 år eller äldre.
Alla kvinnor från 40 till och med 74 års ålder regelbundet erbjuds att göra en
mammografiundersökning. Därefter upphör kallelserna.
Tidig upptäckt räddar liv. Risken att dö i bröstcancer minskar med upp till 25 procent för de som
deltar i mammografiscreening. Men när kvinnan fyllt 75 slutar kallelserna att komma.
Idag erbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år gratis undersökning med mammografi vartannat år.
Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Trots det upphör
mammografiscreening efter att kvinnor fyllt 74. Det innebär att bröstcancer hos kvinnor över 75
år riskerar att inte upptäckas i tid, vilket påverkar chanserna till en lyckosam behandling.
Åtta av tio kvinnor vill fortsätta gå på mammografi efter att de fyllt 74 år. Det visar en
undersökning som Cancerfonden låtit göra. Men de kallas inte. Det är inte klokt.
Mammografi är ingen lyx fråga utan ett sätt att rädda liv. Det är viktigt att upptäcka tumören
tidigt.
Även i den äldre åldersgruppen finns starka bevis för att vi räddar liv med mammografiscreening,
säger Professor Jan Zedenius forskar om cancer och är medicinskt sakkunnig vid Cancerfonden.
Fem svenska landsting, Blekinge, Dalarna och Stockholms län samt i region
Kronoberg och Norrbotten, har valt att helt slopa remisskraven. Där kan äldre kvinnor i stället
ringa direkt till mammografiavdelningen och boka tid för undersökning.
Jag yrkar
att

partidistriktet aktivt verkar för:

att

kvinnor inom Region Skåne, obligatoriskt efter 74 år fyllda, årligen kallas till
mammografiscreening,
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att

tar initiativ till att Socialstyrelsen utreder frågan om den övre åldersgränsen,

att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Skånes socialdemokratiska partidistrikts distriktskongress 2018.

Vehbo Hot , Malmö den 18 november 2017
Motionen behandlad av Öresunds Socialdemokratiska Förening var vid beslutades att anta
motionen som sin egen. /Jan Svärd, ordförande
Sentrums S-förening har behandlat motionen på medlemsmötet den 30 november och skickar
den som egen. /Zeljko Pavlovic, ordförande

Styrelsens utlåtande

Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som EGEN.

Styrelsens föredragande: Rose-Marie Carlsson och Stefan Pinjefors.

18. Större öppenhet för nya och effektiva läkemedel
Vården ska vara tillgänglig för äldre och ingen ska nekas vård eller medicinsk behandling på
grund av ålder. Det står i lagen att hälso- och sjukvården ska vara "på lika villkor för hela
befolkningen". Men det finns många exempel på åldersdiskriminering när det gäller
läkemedelsbehandling av äldre.
Seniorer med benskörhet får ofta olämpliga läkemedel som ökar risken för fall. Men de får mer
sällan medicin mot benskörhet, vilket de skulle behöva.
Läkare måste ta behandling av benskörhet på större allvar, säger överläkare Annika Kragh
Ekstam. Hon är geriatriker och forskare vid Lunds universitet och har undersökt förskrivningen
av läkemedel som ökar risken för fall i relation till höftfrakturer. I studien ingick drygt 2000
patienter över 60 år.
Resultaten visar att de flesta äldre, 68 procent, hade fått läkemedel som är olämpliga för äldre före
frakturen, som sömnmedel, lugnande och morfin. Efter frakturen fick ännu fler olämpliga
läkemedel.
Ett benbrott är en mycket allvarlig händelse för en äldre människa. Mer än var fjärde, 27 procent,
dör inom ett år efter en höftfraktur, understryker Annika Kragh Ekstam.
Många äldre som bryter något ben är bensköra. Uppskattningsvis är en halv miljon svenskar
drabbade av benskörhet, osteoporos. Idag finns det bra mediciner som bromsar sjukdomen. Men
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Kragh Ekstams studie visar att äldre som brutit sig alltför sällan fick läkemedel mot benskörhet
eller efter höftfraktur, vilket skulle minskat lidandet hos de som drabbats.
Jag yrkar
att partidistriktet aktivt verkar för:
att

nya och effektiva läkemedel implementeras kontinuerligt i sjukvården för detta,

att

behandling av äldre ges större utrymme inom vården.

att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress 2018.

Vehbo Hot, Malmö den 18 november 2017
Motionen behandlad av Öresunds Socialdemokratiska Förening var vid beslutades att anta
motionen som sin egen./ Jan Svärd, ordförande
Sentrums S-förening har behandlat motionen på medlemsmötet den 30 november och skickar
den som egen. /Zeljko Pavlovic, ordförande

Styrelsens utlåtande

Osteoporos är en vanlig sjukdom i Sverige och var tredje kvinna i åldern 70–79 år har osteoporos
när man mäter bentäthet i höften. Cirka 50 procent av alla kvinnor och 25 procent av alla män
beräknas få en osteoporosrelaterad fraktur under sin livstid. Det finns nationella riktlinjer för
denna sjukdom ska behandlas och förebyggas och just Lund arbetar man med frakturkedjor som
lett till att frakturerna har halverats i denna grupp.
I Region Skåne finns sedan 2014 ett vårdprogram för osteoporosprevention och behandling efter
lågenergifraktur. Programmet innebär, bl a, att alla patienter över 45 år som drabbats screenas
med avseende på framtida frakturrisk. Screeningresultatet ligger sen till grund för interventionsoch behandlingsrekommendationer.
Region Skåne har även Region Skånes läkemedelsstrategi 2017–2020, för en ännu bättre
läkemedelsanvändning. 2016 kunde man konstatera att ett ihärdigt arbete har resulterat i
förskrivningen av potentiellt olämpliga läkemedel till äldre har halverats på sju år.
Förutom detta finns även ett fallpreventionsarbete både på regional och på kommunalnivå som
inte baseras på medicinering utan undanröjande av risker i vardagen.
Själva frågan kring implementering av läkemedel avgörs av den medicinska bedömningen kring
vilka mediciner som är effektiva. Själva beslutet tas av en nämnd efter rekommendation av
expertisen. Alla svenska landsting och regioner har ett gemensamt och strukturerat arbete med
framtidsspaning kring nya läkemedel med stor potential att påverka sjukvården, plan för
införande, prisförhandlingar och rekommendationer för uppföljning. Det är inte vår uppfattning
att det behöver fattas ytterligare politiska beslut kring detta.

25

Motionären lyfter upp ett väldigt aktuellt ämne. Med anledning av ett pågående och ganska
framgångsrikt arbete föreslår styrelsen att motionen skickas som enskild.
Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som ENSKILD.

Styrelsens föredragande: Linda Johnsson och Rose-Marie Carlsson.

19. Utred läkemedlens biverkningar på äldre
Trots att äldre är storkonsumenter av läkemedel saknas tyvärr ofta studier av läkemedels effekter
hos äldre. Många studier görs av tradition på personer mellan 18 och 65 år. Äldre får också oftare
biverkningar av läkemedel än yngre, vilket kan göra dem mindre attraktiva som försökspersoner.
Det gör att man inte vet vilken effekt och vilka biverkningar läkemedlen har hos äldre.
Jag yrkar
att

partidistriktet aktivt verkar för att det tillsätts en undersökning om effekten och
vilka biverkningar läkemedlen har hos äldre efter 65 år,

att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till
Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress 2018

Vehbo Hot, Malmö den 18 november 2017
Motionen behandlad av Öresunds Socialdemokratiska Förening var vid beslutades att anta
motionen som sin egen. / Jan Svärd, Ordförande
Sentrums S-förening har behandlat motionen på medlemsmötet den 30 november och skickar
den som egen. /Zeljko Pavlovic, ordförande

Styrelsens utlåtande

Motionären tar upp en angelägen fråga där utgångspunkten är att personer över 65 år, är
underrepresenterade i kliniska tester av nya läkemedel. Socialstyrelsen uttalar själva att just
läkemedelsanvändningen bland äldre är problematisk. Det kan handla om förskrivning av för
höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling är vanligt. Varje år blir cirka 35
000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste vårdas på sjukhus. Socialstyrelsen har tagit fram
en lista på mediciner som anses vara olämpliga, d v s har hög risk för biverkningar, för
föreskrivning till äldre. De arbetar även med att öka antalet läkemedelsgenomgång för äldre som
har medicin för att säkerställa att äldre inte får olämpliga eller felaktiga mediciner eller medicinska
kombinationer. År 2015 enades regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
tillsammans med ett flertal andra aktörer på läkemedelsområdet om en nationell
läkemedelsstrategi för åren 2016–2018.
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I denna ingår bland annat att förbättra biverkningsrapporteringen i hälso- och sjukvården.
Direktrapportering från journalsystem till Läkemedelsverket planeras. Detta skulle medföra ett
automatiskt system för att se biverkningarna på en stora skala. Arbetet pågår även med att ta fram
en elektronisk nationell läkemedelslista så att omsorgsgivare och vårdpersonal kan se vilka
mediciner en patient har. Det arbetas också med en diagnostisk checklista för förbättrad
läkemedelsanvändning hos äldre.
Det pågår alltså sedan ett par år ett intensivt arbete med just det som motionären efterlyser och
Socialdepartementet, Sveriges kommuner och landsting och Läkemedelsverket är väl medvetna
om vikten av att äldres läkemedelsanvändningar studeras och följs upp bättre.
Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som ENSKILD.

Styrelsens föredragande: Linda Johnsson och Joakim Sandell.

20. Tandvården skall ingå i högkostnadsskyddet
Idag omfattar inte tandvård av den allmänna sjukvården. Tänder anses som en privat
angelägenhet efter att man passerat 23 års ålder. Efter det skall du betala dina tandvårdskostnader
även om viss ersättning från Försäkringskassan ges.

Därför yrkar vi:
att

tandvård och tandhälsan skall ingå i den allmänna sjukvården med ett tak som
högkostnadsskydd per år och per person!

att

Malmö Arbetarekommun tar motionen som sin egen och sänder den vidare till
distriktskongressen

Eyup Kurtulmus
Antagen av Rosengårds socialdemokratiska förening

Styrelsens utlåtande

Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som EGEN.

Styrelsens föredragande: Neziya Rahman och Mathias Persson.
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21. Folktandvården bör drivas i form av en förvaltning
Under den tid som borgerligheten styrde i Region Skåne beslutade man att Folktandvården skulle
drivas i form av ett bolag, beslutet fattades 2013 och Folktandvården övergick till att bli ett
aktiebolag januari 2014. Konsekvenserna är att det politiska inflytandet har minskat;
medborgarnas representanter har betydligt mindre insyn och möjlighet att påverka
Folktandvården idag.
Bolagiseringen har också inneburit att de överskott som verksamheten genererar återgår till
Region Skåne och betalar annan verksamhet. Tandvårdsavgifterna går alltså inte bara till tandvård
för den enskilda. Detta innebär att tandvårdsavgifter fungerar som en regressiv skatt, desto
fattigare du är desto större andel av din inkomst betalar du i avgift till Folktandvården och detta
för att delvis finansiera annan verksamhet än den vård du erhåller.
Den skånska folktandvården bör därför istället drivas i förvaltningsform i likhet med sjukvården i
övrigt och tas upp i Skåneprogrammet
Vi yrkar
att

Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress beslutar uppdra åt
distriktsstyrelsen att verka för

att

den skånska folktandvården återgår till att drivas i form av en förvaltning samt att
frågan tas upp i Skåneprogrammet

Malmö arbetarekommuns styrelse

Styrelsens utlåtande

Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som EGEN.

Styrelsens föredragande: Joakim Sandell

22. Handlingsplan för att minska och fasa ut djurförsök
I Sverige så har omkring 576 000 djur varje år i genomsnitt under åren 2011-15 utsatts för olika
djurförsök. Det är ungefär 1600 nya djur varje dag.
Det har på senare tid kommit allt bättre och bättre tekniker som kan ersätta många utav
djurförsöken vilka gör användandet utav försöksdjur många gånger helt onödigt.
Utvecklingen av de djurfria metoderna kan ge mer träffsäkra metoder, mer adekvata testsvar och
samtidigt kosta mindre och resultera i bättre djuretik. Som exempel träffar ett djurförsöksfritt
allergitest rätt till 90 %, vilket kan jämföras med de djurförsök som varit standard, och som har
en tillförlitlighet på 75 %.
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Istället för djurförsök så arbetar man idag med cellmodeller, organ-on-chip, matematiska
datormodeller, kemiska analysmetoder och forskning på frivilliga människor.
Vi har finansierat ett kompetenscentrum för alternativa metoder till djurförsök.
Det är en bra början men projektet kräver fortsatta satsningar och bör kompletteras med en
nationell handlingsplan om djurförsök.
Sverige har idag inte en nationell strategi i dessa frågor, som rör såväl forsknings-, näringslivssom utbildningsfrågor. Området har däremot tagit fart internationellt.
Nederländernas regering bla har antagit en plan om att till 2025 fasa ut en stor del av sina
djurförsök och minska dem inom andra områden.
Nederländerna letar efter andra länder att samarbete med.
Sverige bör bli ett av de ledande länderna i arbetet med att utveckla och använda djurfri
forskning.
Yrkande:
att

Sverige antar mål och handlingsplan för att minska och fasa ut djurförsök.

att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen.

att

Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress bifaller motionen

att

Socialdemokraternas partikongress bifaller motionen

Mattias Elensjö
Antagen vid Unga Sossars medlemsmöte 2017-11-22
Antagen av Limhamns S-förening 2017-11-28

Styrelsens utlåtande

Motionären skriver i motionstexten att Sverige ska anta mål och upprätta en handlingsplan för att
minska och fasa ut alla djurförsök. Skälet är att det utvecklats allt bättre tekniker som kan ersätta
många av de djurförsök som görs idag.
Styrelsen är överens med motionären om att onödiga djurförsök inte ska förekomma.
Djurförsöksetiska nämnder runt om i landet har till uppdrag att pröva alla ansökningar där
djurförsök föreslås användas. Djurförsök får bara användas om man inte kan få fram relevanta
forskningsresultat med andra metoder. Under perioden 2017- 2020 satsar vår regering 15
miljoner kronor årligen för att bilda ett kompetenscentrum för 3R-frågor vid Jordbruksverket.
Sveriges 3R-center (från engelskans replace, reduce och refine) arbetar för att färre djur ska
användas i försök. Centret ska alltså arbeta med att där det är möjligt ersätta djurförsök med
andra metoder som inte inkluderar djur, att göra det möjligt för forskare att få ut tillräckligt med
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data från en mindre mängd använda djur och att förfina metoderna för att minimera eventuell
smärta och obehag hos försöksdjuren.
Nederländernas arbete med att fasa ut och minska djurförsök tar hänsyn till att inte alla
djurförsök kan tas bort helt. Det finns idag forskning som måste göras på levande varelser såsom
djur och människor. Tar man t ex forskning för att finna botemedel och eller symtomlindring på
sjukdomar i hjärnan såsom demens, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och stroke behövs
djurförsök, hjärnfunktionen måste studeras i hela vävnaden. Dessa går inte att ersätta med att
studera enskilda celler i kultur, tissue on chip eller med matematiska modelsystem.
Idag kan vi upptäcka, bota och lindra symtom på våra husdjur som hundar och katter när de visar
tecken på och sedan diagnostiseras med bl.a. diabetes, nersatt leverfunktion och sköldkörtel
besvär. Detta är en stor och viktigt uppgift när vi tillfrågar deras husse och matte. Anledningen
till att vi kan göra detta är bl.a. genom djurförsök.
Frågan om djurförsök är och kommer alltid att vara en kontroversiell fråga. Den ska debatteras,
synliggöras och ifrågasättas. Det är ett sätt att minska och fasa ut en del av de onödiga
djurförsöken. Det pågår ett strukturerat arbete med att minska djurförsöken. Att fasa ut dem helt
är dock inte realistiskt i nuläget.
Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som ENSKILD.

Styrelsens föredragande: Rose-Marie Carlsson och Carina Svensson

23. Motion om att inrätta en djurskyddsmyndighet
Djurskyddsmyndigheten som infördes år 2004 av Socialdemokraterna med stöd från alla
riksdagspartier utom Moderaterna och Centerpartiet lades ner utav alliansen 2007.
Nedläggningen utav djurskyddsmyndigheten var ett stort nederlag för våra bönder, djur och det
svenska djurskyddet.
De små jordbruken slås ut ett efter ett pga bristande lönsamhet och vi går mot allt större och
större enheter. Antal företag med nötkreatur, får, svin, höns m.m. inom det svenska jordbruket
har gått från över 135 000 st 1980 till omkring 30 000 st 2016 samtidigt som besättningsstorleken
har ökat dramatiskt.
Vi kommer aldrig att kunna konkurrera med övriga länder i den rådande prispress som sker utav
livsmedel ute i Europa och världen.
Det finns alltid något land som har sämre djurskydd, arbetsvillkor, högre antibiotikaanvändning
och billigare produktionsmetoder mm som kan producera samma vara till ett lägre pris. Det är
inte ovanligt idag att vi ser fläskkött från Danmark, oxkött från Irland eller Brasilien etc.
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Idag är det jordbruksverket som ska utveckla livsmedelsproduktionen samtidigt som den har i
uppgift att skydda djuren. Intressekonflikten dem emellan gör att det är högst olämpligt att
samma myndighet sitter på båda stolarna.
Den svenska djurskyddslagen har två grundprinciper - det förebyggande och skyddet för
djurindividen. Med djurskyddet placerat under Jordbruksverket har flera avsteg gjorts från det
som är djurskyddslagens grundbultar. Det är inte bra för djurskyddet och på sikt inte bra för
svenska konsumenters förtroende för svenska produkter.
Sverige behöver en expertmyndighet för djurskydd som har till uppgift att säkerställa att
djurskyddslagstiftningen efterlevs i enlighet med lagens syfte.
Nu senast så var det kultingarnas lagstadgade rätt att få vara de första 28 dagarna hos sin mamma
som fick stryka på foten till att det idag blivit tillåtet att ta en del av kultingarna från mamman
redan från 21 dagar för den ekonomiska tillväxten.
Detta till trots att en enig djurexpertis påtalar kultingarnas behov utav sin mor i minst 28 dagar
och risken för ökad antibiotikaanvändning på grund av sjuka smågrisar så har jordbruksverket
kört över både opinion och expertis.
De svenska djurskyddsreglerna har inte bara försvagats för grisar utan även för hästar, kor och
slaktkycklingar.
Ovanstående är exempel på försämringar i det svenska djurskyddet sedan djurskyddsmyndigheten
lades ner.
Vad är nästa steg i det försämrade djurskyddet för att kunna hänga med i prispressen nedåt?
Att sänka de svenska djurskyddsreglerna för att få ökad tillväxt är fel väg att gå.
De svenska mervärdena, i form av ett bättre djurskydd, bör inte naggas i kanten.
Djurskyddet är viktigt för medborgarna ute i Europa och allra viktigast är det för svenskarna
enligt den nygjorda undersökningen Eurobarometern (2015).
Undersökningen visar att 99% utav de svenska medborgarna anser att skyddet för djuren i
livsmedelsindustrin är viktigt.
Bara i Sverige så tar vi livet av över 100 miljoner landdjur och 19 miljarder marina djur årligen.
Det innebär ett stort ansvar i att se till att alla djuren har det bra, får leva och växa upp under
goda förhållanden. Det är också viktigt att djuren får en ordentlig omvårdnad i sitt slutskede i
form av tidsbegränsade djurtransporter och övervakade slakteriprocesser för att förhindra
övergrepp. Ett samhälles utveckling kan bedömas efter hur väl det behandlar sina allra svagaste
och mest värnlösa individer.
De djur vi tar hand om är helt beroende av att vi tar ansvar för skötsel och omvårdnad på bästa
sätt. Djuren kan inte föra sin egen talan.
En djurskyddsmyndighet skulle bryta det osunda förhållande som idag råder på Jordbruksverket
mellan näringsliv och djurskydd.
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Sverige ska ligga i framkant när det gäller djurskydd. Med en expertmyndighet för djurskydd kan
vi se till djurens bästa samtidigt som vi kan motivera ett högre pris för våra produkter baserat på
ett utökat djurskydd.
Yrkande:
att

Sverige inrättar en djurskyddsmyndighet

att

Malmö arbetarekommun tar motionen som sin egen

att

Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress bifaller motionen

att

Socialdemokraternas partikongress bifaller motionen

Mattias Elensjö
Antagen vid Unga Sossars medlemsmöte 2017-11-22
Antagen av Limhamns S-förening 2017-11-28

Styrelsens utlåtande

Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som EGEN

Styrelsens föredragande: Linda Johnsson och Mubarik Abdirahman

24. Sverige måste ratificera FN:s kärnvapenförbud
Kärnvapen utgör ett hot mot mänskligheten. I dag finns mer än 22 000 kärnvapen i världen.
Många av dessa vapen har avsevärt större sprängkraft än de som användes 1945 i Hiroshima och
Nagasaki. Det är tydligt att förekomsten av kärnvapen utgör ett hinder för en fredlig och jämlik
samverkan mellan världens stater.
I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons). Ett historiskt beslut och viktigt för att nå en kärnvapenfri
värld. 122 stater, däribland Sverige, röstade för ett totalförbud mot kärnvapen. Beslutet var ett
viktigt steg för att eliminera ett av de största hoten mot mänskligheten. Sverige har dock, trots att
man tillstyrkte avtalet, ännu inte skrivit under och implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges
del.
I en tid av oro i omvärlden behöver vi arbeta aktivt för nedrustning. Inom arbetarrörelsen har
det länge funnits en kamp för fred och nedrustning och Sverige har alltid varit en stark röst mot
kärnvapen, det är därför oerhört viktigt att Sverige ratificerar avtalet.
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Avantgarde föreslår
att

det skånska partidistriktet verkar för att regeringen signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbudet

att

distriktsårskongressen genom ett uttalande tillkännager att man ställer sig bakom att
Sverige signerar och ratificerar FN:s kärnvapenförbud

att

distriktsårskongressen bifaller motionen

att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen

Sara Mellander, Avantgarde Unga S-kvinnor Skåne
Avantgarde Unga S-kvinnor vill härmed skicka in bifogad motion som egen till
distriktskongressen. / Jenny Österlind, ordförande Avantgarde, Unga S-kvinnor Skåne.

Styrelsens utlåtande

Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som EGEN.

Styrelsens föredragande: Amani Loubani och Camilla Kronholm

25. Stärk partidemokratin gällande regionala koalitioner
Det är viktigt att Socialdemokratiska Arbetarepartiets egna beslutande organ får större inflytande
på de socialdemokratiska politikernas agerande än de har idag. Det ska inte vara upp till regionråd
vilka partier vi ska ingå koalition med. Det är partiets interna demokratiska processer som ska
välja politisk inriktning, inte några få enskilda personer.
Därför krävs
att

skånska socialdemokratiska gruppen i regionfullmäktige ska avgöra vilka
partier vi ska ingå koalition med, om vi går in i koalition.

att

ingen socialdemokratisk politiker får förhandla med andra partier om samarbete i
koalition utan formellt mandat från de organ som tilldelats beslutanderätten av
partiet

att

Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen

att

Socialdemokraterna i Skånes distriktskongress antar motionen.
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Edvin Fors, Unga Sossar Malmö
Antagen vid Unga Sossars medlemsmöte 2017-11-22

Styrelsens utlåtande

Det är styrelsens uppfattning att beslutet om ett politiskt samarbete ska beslutas inom partiet. Det
är inte vare sig våra enskilda politiska företrädare eller våra parlamentariska grupper som ska
besluta om det utan vårt parti och de styrande organ som vi har inom partiet. Det är den ordning
vi har idag.
Styrelsen föreslår
att

motionen skickas som ENSKILD.

Styrelsens föredragande: Andreas Schönström och Katrin Stjernfeldt Jammeh.
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