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Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik
Föredragande: Stefan Dalin
Motionens att-satser:
att Socialdemokraterna verkar för att skog som återplanteras skall varieras artmässigt för
att gynna biologisk mångfald
att Socialdemokraterna verkar för att stärka skyddet av gammelskog

Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik
Sverige är ett skogsland. Medan andra länder kan räkna sina skogar kan du ta tåget
genom Sverige och se skogslinjen löpa genom hela landet. Det var skogen som en gång i
tiden öppnade dörren till välstånd för Sverige och det var bland annat på sågverken
arbetarrörelsen en gång i tiden bildades. Tack vare allemansrätten har skogen blivit en
del av den svenska folksjälen: en lugn plats för promenader, den perfekta utflykten för
att plocka bär och svamp, en plats för gemenskapen i ett jaktlag, scoutkår eller
orienteringsgrupp.
Miljö- och klimatpolitiken har länge varit viktig i Sverige. Engagemanget i
kärnkraftsfrågor, renhållningsinitiativ och de senaste årens klimatstrejker har varit
omfattande. Ur ett klimatperspektiv är svensk skog ett långsiktigt kolbindande, en viktig
bromskloss för mänsklighetens utsläpp. Samtidigt behövs skogen i den gröna
omställningen för att stoppa oljepumparna och bygga mer hållbart. Därför behövs ett
sunt skogsbruk och de flesta känner till att den som fäller ett träd måste plantera tre nya.
Det betyder inte nödvändigtvis att svensk skog blir rikare i antal träd - plantor äts, dör
och gallras ut - men det är ett bra mått för att bevara svensk skog långsiktigt.
En sund skogspolitik måste värna skogens tre värden: som vara på en marknad, som
lagring av koldioxid och som en levande miljö. I dagsläget ställs inga krav på vilka träd
som ska återplanteras när skog huggs ner. Risken är stor att de träd som återplanteras
antingen väljs baserat på marknadsvärde eller hur snabbt de kan växa upp för nästa
avverkning, utan hänsyn till påverkan på hur det påverkar ekosystemen runtomkring.
En levande skog består av många varierade arter av träd, i olika åldrar. När en enda
trädsort planteras över stora ytor är det inte längre fråga om en skog, utan om en åker
för virke. Den biologiska mångfalden - artrikedomen bland växter, insekter, djur - tar
skada när skogsbruket inte tar hänsyn till att återplantera hållbart.
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Det finns många olika sätt att lösa detta på: alltifrån krav på att en av de tre
trädplantorna som sätts efter avverkning ska skilja sig från de andra två utan att äventyra
skogens ekosystem till att en viss areal skog ska eftersträva en viss andel trädarter utöver
den dominerande trädarten. Skogen är och måste vara långsiktig, träden vi planterar i
dag ligger i en annan generations händer. Vill vi göra skogen mer hållbar är det alltså nu
det måste göras.
Av samma anledning som skogspolitiken måste värna vilka plantor som sätts i backen
måste den också värna vilka träd som huggs ner, eller rättare sagt de träd som inte bör
huggas ner. Svensk skog må vara enorm men ytterst lite av skogen är riktig gammelskog,
alltså träd som lever bortom skogsbruket och som kan leva långt efter att skogsbolagen
hade fällt dem. I gammelskog tillåts träd stå tills de dör, vilket skapar goda
förutsättningar för svampar, insekter, växter och djur att leva i skogen. Den som vill
bevara svensk biologisk mångfald måste skydda gammelskogen.
Ett starkare skydd av gammelskog kan självklart drabba marknadsintressen i skogen.
Det är en förståelig följd av att skogens produkter används till alltifrån biobränslen,
byggmaterial och att ersätta kemikalier till pappersmassa och flis till kraft- och
fjärrvärmeverk. Varje skyddat träd innebär så klart ett träd som inte kan omvandlas till
en produkt. I dagsläget är det orimligt att, likt EU vill, skydda i stort sett varje träd. Att
sluta använda skogens produkter skulle snarare öka användningen av mer klimatskadliga
produkter.
Däremot finns det heller ingen rimlighet i en oreglerad marknad i skogen. Från den
minsta dyngbaggen till den största älg är beroende av en levande skog och
marknadsintressen kommer alltid sätta fler nedhuggna träd framför miljöer som gynnar
biologisk mångfald. En biologisk enfald gör oss mer sårbara för naturkatastrofer,
pandemier och miljöförstöring. Skogar med bara en sorts träd och bara ett fåtal sorts
djur har helt enkelt inte den variation i gener som krävs för att vara motståndskraftig,
vilket leder till sårbara ekosystem. Även om vi människor inte drabbas först av sådana
katastrofer ingår även vi i näringskedjor och väldigt många bor i den skog som riskerar
att förlora sin mångfald.
Många av de svenska gammelskogarna berörs inte av ett tillräckligt starkt skydd, varför
organisationer som Naturarvet samlar in pengar för att köpa upp skogar som annars
riskerar att avverkas. Att lämna enskilda aktörer till att värna de artrika, svenska
ekosystemen på en tuff marknad är inte hållbart i längden. Därför behövs en politisk
vilja för att värna den biologiska mångfalden.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
att Socialdemokraterna verkar för att skog som återplanteras skall varieras artmässigt för
att gynna biologisk mångfald
att Socialdemokraterna verkar för att stärka skyddet av gammelskog
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ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Motionären tar upp en av de mest aktuella och viktigaste frågorna för Sverige just nu.
Synen på skogsbruket skiljer sig kraftigt mellan intressenter i Sverige och mellan Sverige
och EU-kommissionen. Ett hållbart skogsbruk med en biologisk mångfald är en
förutsättning för att näringen ska tillåtas fortsätta att existera och utvecklas. Den svenska
skogsvårdslagstiftningen ger sedan mer än 100 år regler för hur skogsbruket ska
bedrivas. Utmaningen är att anpassa lagstiftningen till markens och klimatets variationer,
viltvård, naturnäringar som renskötsel, naturupplevelser, öppna landskap, näringslivets
behov av olika kvaliteter och träslag m.m.
Ett exempel på aktuella frågor som rör motionärens förslag, har vi saxat från en artikel
från tidningen Extrakt, som utges av forskningsrådet Formas:
Björk är Sveriges vanligaste lövträd, och som alla andra lövträd är björken viktig såväl
för den biologiska mångfalden som för de ekosystemtjänster som skogen ger oss
människor. En ljus och öppen lövträdsskog lockar med sin större mångfald av bär,
svampar och vilt till mer friluftsliv jämfört med en tät och snårig barrskog.
Enligt Skogforsks rapport ”Björkens möjligheter i ett framtida klimatanpassat brukande
av skog” utnyttjas björken av cirka 900 olika arter. Ungefär lika många arter utnyttjar
gran men det är relativt få av dessa arter som utnyttjar båda trädslagen. Rena och gamla
granbestånd har högst risk för angrepp av granbarkborre. Ju fler stammar av andra
trädslag än gran desto mindre risk för granbarkborreskador.
Granbarkborren angriper inte lövträd, vilket däremot björksplintborren kan göra.
Lövträd förknippas ofta i större utsträckning med betesskador från vilt. I ett första steg
har skogsägare i södra Sverige intervjuats om i vilken utsträckning de har drabbats av
betesskador. Och resultatet ser minst sagt lovande ut; majoriteten (20 av de 22
tillfrågade) upplever inte betesskador som något allvarligt problem.
En mer blandad skog är bra ur flera perspektiv. Mer lövträd i skogen minskar riskerna
för habitfragmentering, alltså att arters livsrum bryts upp i mindre enheter vilket hotar
deras chans till överlevnad. Dessutom skyddar ökade andelar lövskog skaderisken från
granbarkborren.
På Socialdemokraternas partikongress i Göteborg diskuterades, enligt uppgift,
skogsfrågorna intensivt. Redan i budgeten för 2022, som presenterades i september
2021, tas satsningar på skogen:
Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar nu kraftfulla satsningar på svensk
skog. Det handlar bland annat om: Att främja skogsnäringens tillväxt, att skydda
värdefull natur, att skapa fler naturnära jobb för unga och att fler ska kunna upptäcka
skogen.
Skogsnäringen står för ungefär tio procent av Sveriges totala varuexport, vilket är en
betydande del av svensk ekonomi. Runt 100 000 svenskar är sysselsatta i skogsnäringen.
Regeringen vill satsa 810 miljoner kronor per år för att utveckla skogspolitiken och
stärka svensk skogsnäring. Pengarna ska användas till åtgärder som kopplar till
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skogsutredningens förslag. I detta ingår också resurser för att markägare ska kunna få
den kompensation de har rätt till, när det sker inskränkningar i ägande- och
brukanderätten, och för att administrativt kunna hantera detta.
Regeringen fortsätter sin satsning på att skapa fler naturnära jobb för unga och skjuter
till 20 miljoner kronor för detta under nästa år. Jobben kan handla om exempelvis
skötsel av naturreservat och upprustning av vandringsleder.
I Sverige finns mer än 5000 naturreservat och arbetet med att sköta naturreservaten
skapar många nya jobb i hela landet. I höstbudgeten föreslår regeringen en treårig
satsning på 100 miljoner kronor per år, från år 2022 till 2024, för att bidra till bättre
skötsel av naturreservat, fler jobb och bättre lokal ekonomi på landsbygden.
I nästa års budget föreslår regeringen att 50 miljoner kronor ska gå till att rusta upp och
anlägga fjäll- och vandringsleder.
Regeringen föreslår också att det statliga stödet till friluftsorganisationer ska stärkas med
50 miljoner kronor per år. Bidraget går till friluftsorganisationer som bedriver
verksamhet för att främja långsiktigt hållbart friluftsliv och fördelas ut av organisationen
Svenskt Friluftsliv.
Regeringen föreslår att totalt en stor satsning på totalt 2 390 miljoner kronor under
nästa år för att skydda svensk skog och värdefull natur och för att främja jakt, fiske,
renskötsel, besöksnäring, kulturmiljöer och biologisk mångfald. I satsningen ingår också
möjlighet till ersättning till markägare för skydd av fjällnära skog.
Även om motionären delvis slår in öppna dörrar tillför motionen ett stöd för den politik
som förs och som säkert kan utvecklas ytterligare, med kraftigare stöd för biologisk
mångfald och blandskog, varför vi tillstyrker att den antas som Arbetarekommunens
egen.
Med ovanstående som grund föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet
besluta att anta motionen som sin egen.
Arbetarekommunens representantskap 7 december 2021 beslutade att anta motionen
som sin egen och översända den till distriktskongressen.

att Socialdemokraterna verkar för att skog som återplanteras skall varieras artmässigt för
att gynna biologisk mångfald
att Socialdemokraterna verkar för att stärka skyddet av gammelskog

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattningar. Vi ser också behovet av skyddet för
den svenska urskogen, som i dag utgör 0,3 procent av den totala skogsarealen, stärks
samt nödvändigheten av en produktionsskog där träslagen varierar. Den biologiska
mångfalden kan, precis som motionären skriver, på detta vis öka. Därtill utgör,
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exempelvis, inslag av björk i en granskog ett ökat skydd mot granbarkborren. Vilket talar
för en ökad variation av produktionsskogens trädslag.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att bifalla motionen

att bifalla motionen

Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik
Föredragande: Jasenko Omanovic
Motionens att-satser:
att Socialdemokraterna verkar för att höja de ekonomiska bidragen till enskilda
väghållare

Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik
Många vägar underhålls av vägföreningar. Det är en demokratisk styrka att människor
runtomkring i Sverige organiserar sig i föreningar, ett stärkande av de svenska
föreningskunskaperna. För att upprätthålla kvaliteten och säkerheten på en väg behövs
dock mycket omvårdnad av vägen. Snön måste skottas, tjälskadorna lagas och
belysningen repareras. Det är underhåll som kostar. En dåligt omhändertagen väg kan
påverka människors benägenhet att bo i området, orsaka onödiga skador och slitage på
fordon och i allra värsta fall leda till faktiska olyckor. Vägföreningarna utgör en viktig
del i Sveriges arbete mot dåliga trafikmiljöer. I takt med allt kraftigare konsekvenser av
klimatkrisen är det inte heller orimligt att anta att vägarnas behov av underhåll fortsatt
kommer vara stort och möjligtvis växa. Då bör vi redan i dag ta höjd för att stärka
vägnätets motståndskraft och att göra vägarna tryggare, utan att för den sakens skull ta
ifrån medborgare en nära ingång till föreningslivet och demokratin.
Med anledning av ovanstående yrkar jag därför:
att Socialdemokraterna verkar för att höja de ekonomiska bidragen till enskilda
väghållare
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
I Sverige fyller det enskilda vägnätet en viktig funktion som sammanbindande länkar
mellan olika statliga och kommunala vägar. Ofta kan den sista biten till bostäder också
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vara enskild väg. För att stötta de olika enskilda väghållarna kan man från Trafikverket
söka statsbidrag med villkor enligt bidragsförordningen och vars slutliga storlek avgörs
av faktorer som vägens läge, längd, syfte, klimatzon, slitlager och trafikklass.
För att vara bidragsberättigad behöver man uppfylla följande:
•
•
•
•
•

Vägen ska ha en viss längd
Vägen ska tillgodose ett visst transportbehov
Vägen ska vara ändamålsenlig
Väghållningskostnaderna ska vara rimliga
Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation

Bidragsberättigade organisationsformer är samfällighetsföreningar, frivilliga
överenskommelser (ska hållas uppdaterade) eller ensamma väghållare.
Beroende på hur vägen klassas ligger bidragsnivån på 30%, 60% eller 80%. Bidraget
utbetalas årligen i efterskott och omprövas vart femte år.
Utöver det vanliga bidraget kan en väghållare även ansöka om särskilt driftsbidrag för
åtgärder som inte ingår i det årliga bidraget:
•
•
•
•
•
•

Trummor med diameter ≥500mm.
Förstärkning av vägsträcka med bärlagergrus och slitlager.
Väg i ny sträckning.
Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd.
Beläggningsbidrag till trafikklass Hög.
Nybyggnad eller reparation av Bro.

Motionären föreslår med sin motion att vi ska verka för att höja de ekonomiska
bidragen till vägföreningar. Det bidrag en enskild väghållare kan erhålla är i proportion
till vad som kan förväntas och beviljas i perioder om upp till fem år, vilket också ger
förutsättningar för enskilda att planera ett effektivt underhåll. När man däremot hamnar
i situationer som föranleder att söka särskilt driftsbidrag kan det finnas en problematik.
Eftersom den bidragsformen beviljas i mån av tillgång på ekonomiska medel och
angelägenhetsgrad saknas garantier på utfallet. Till de åtgärder som redan är berättigade
bidrag bör också klimateffekter och klimatomställningsåtgärder tillföras.
Med ovanstående som grund föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet
besluta att anta motionen som sin egen.
Arbetarekommunens representantskap 7 december 2021 beslutade att anta motionen
som sin egen och översända den till distriktskongressen

att Socialdemokraterna verkar för att höja de ekonomiska bidragen till enskilda
väghållare
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Infrastruktur är en av grundförutsättningar för att kunna leva, bo och verka i hela landet.
Vi socialdemokrater har som mål att hela landet ska leva och att statliga servicen ska
vara närvarande i hela landet. Vårt mål är att alla ska ha tillgång till snabbt bredband och
att det ska finnas säkra vägar att färdas på.
Den svenska vägnätet består av allmänna vägar, kommunala gator och enskilda vägar.
Det statliga vägnätet består av 98 500 km väg, 16 500 broar, 20 tunnlar, 2 200
trafiksäkerhetskameror samt 800 väderstationen. Trafiksäkerhet genomsyrar allt arbete
kring vägnätet i Sverige.
De enskilda vägarna utgör med totalt ca 44 000 mil den största delen av Sveriges vägnät
och är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och
tillgänglighet i hela landet.
Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Beroende på vilken typ av väg det är
finns det olika väghållare som ansvarar för vägen och flera lagstiftningar som reglerar
byggande och drift. Staten, via Trafikverket, eller kommuner,
vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för
olika typer av vägar.
Vi socialdemokrater har sedan vi kom i regeringsställning höjt medel till den nationella
transportplanen med mer än 50 procent. Vi kommer att verka även framöver för att öka
resurser för utbyggnad och underhåll av infrastruktur i hela landet.
Distriktsstyrelsen föreslår distikskongressen
att bifalla motionen

att bifalla motionen
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Motionär: Lennart Frost
Föredragande: Jasenko Omanovic
Motionens att-satser:
att antaga motionens intentioner
att uppdra till länets riksdagsledamöter att aktualisera frågorna och arbeta vidare i
motionens syfte
att vid behov ta kontakt med Jämtlands partidistrikt för att åstadkomma ett bredare stöd
för frågorna

Motionär: Lennart Frost
Skogstransporter med lastbil har blivit ett mycket vanligt transportsystem
efter ådalarna i Sollefteå kommun.
I nutid när kraven på mer miljövänliga transportsystem måste nuvarande
transportsystem förändras. Efter älvdalarna norr och väster om Sollefteå är förslitningen
på vägnätet mycket stor. Detta leder till att riskerna för olyckor också ökar påtagligt.
Efter Ångermanälven från Forsmo mot Junsele, och sedan mot Backe-Hoting, finns
järnvägen Forsmo-Hoting banan. I samband med att flottningen upphörde i mitten av
1980-talet lovade SJ, Statens järnvägar, att denna bandel skulle upprustas för att
möjliggöra virkestransporter på järnväg. Vissa förstärkningsarbeten har gjorts sedan dess
och godstransporter kan nu ske med låg hastighet. Om dessa förstärknings- arbeten
fullföljs bör det vara möjligt att överföra en stor del av gods och virkes- transporter efter
hela bandelen Forsmo-Hoting.
För att fullt ut kunna överföra virkestransporter från bil till järnväg är det nödvändigt att
anordna vissa omlastningsterminaler på strategiska platser efter bandelen. Exempelvis
Hoting, Backe, Tågsjöberg, Betåsen, Ådalsliden, Forsmo samt efter Norra stambanan i
Bispgården, Helgum, Forsmo, Selsjön och Aspeå. På dessa terminaler kan också andra
godstransporter omlastas.
De synpunkter och förslag som ovan anförts är mycket viktiga om vi skall kunna minska
utsläppen av fossila bränslen till en önskvärd nivå enligt beslutsfattarnas ambitionsnivå.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att distriktskongressen beslutar
att antaga motionens intentioner
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att uppdra till länets riksdagsledamöter att aktualisera frågorna och arbeta vidare i
motionens syfte
att vid behov ta kontakt med Jämtlands partidistrikt för att åstadkomma ett bredare stöd
för frågorna
Motionen är antagen som sin egen av styrelsen för Trästa Skärvsta S-förening i Sollefteå
vid sammanträde 211011
Lennart Frost
motionsställare

Curt Noppa
Ordförande

Jan Lundberg
Sekreterare

ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Svar på motion beträffande alternativa transportsystem inlämnad av Trästa Skärvsta Sförening.
Motionären pekar på ett mycket angeläget ämne när man föreslår att virkestransporter
bör föras över från väg till järnväg. Förutom minskningen av koldioxidutsläppen skulle
även slitaget på våra vägar minska avsevärt och därmed minskar behovet av underhåll.
Pengar som skulle kunna användas till andra vägar eller upprustning av järnväg.
I den nationella planen finns i dagsläget ingenting nämnt om Forsmo-Hotingbanan.
Men med det framgångsrika arbete i ryggen som gjordes för att föra upp Ådalsbanan på
det nationella beslutsfattarnas agenda finner jag det självklart att vi skall arbeta för en
förstärkning av Forsmo-Hotingbanan för att kunna öka mängden gods och också
hastigheten. När det arbetet kommit igång så blir det också viktigt att det finns fler
omlastningscentraler för att kunna lasta gods på flera ställen.
Därför yrkar jag
-Att repskapet antar motionen som sin egen och skickar den till distriktskongressen.
Näsåker 20211124
Åsa Sjödén

att antaga motionens intentioner
att uppdra till länets riksdagsledamöter att aktualisera frågorna och arbeta vidare i
motionens syfte
att vid behov ta kontakt med Jämtlands partidistrikt för att åstadkomma ett bredare stöd
för frågorna

12 (84)

Motionären lyfter en mycket viktig och för framtiden avgörande fråga, hållbara
transporter. För att vi även i framtiden ska kunna ha en mobilitet och kunna leva och
verka i hela landet krävs att våra transporter inte har någon påverkan på klimatet.
Därför har vi Socialdemokrater satt upp mål om att flytta transporter från väg till tåg
och sjöfart. Dessutom satsar vi på elektrifiering av transporter på våra vägrar. Vi satsar
på laddstolpar, vi testar elektrifiering av vägar allt från Lund i söder till Skellefteå i Norr.
Allt detta såklart i tätt samarbete med svenska företag och även i samarbete med andra
länder.
Den Socialdemokratiska regeringen har redan förra mandatperioden utifrån de
transportpolitiska målen fattat beslut om en nationell godstransportstrategi. Strategin ska
verka för att skapa effektiva, kapacitetsstarka och hållbara transporter. Näringslivet,
Trafikverket och politiken ska se till att alla mål för att uppnå hållbara transporter
uppfylls. Därför finns en grupp bestående av representanter från Trafikverket, region
Västernorrland, Sollefteå och Kramfors kommuner samt SCA och andra
näringslivsaktörer som sammanträder 2 gånger per år i syfte att diskutera infrastruktur
som bland annat inkluderar banan Forsmo-Hoting.
Trafikverket har utifrån detta gjort en åtgärdsvalstudie samt funktionsutredning.
Detta har lett bland annat till att man har bytt rälsen på banan från 43 till 50 kg/m,
vilket har gjort banan mera robust. En större upprusning av banan skedde under 2015
och under 2021 har trafikverket investerat 12 miljoner kronor i spårbyten och planer att
genomföra i år liknande åtgärder för ungefär 6 miljoner kronor. Utöver detta finns det
planer på att genomföra brobyte med mera.
Det finns en etablerad dialog mellan Trafikverket och skogsindustrin samt region och
kommuner. Det finns en klar målsättning om att både minska transporternas utsläpp till
2030 och ha utsläpps fria transporter till 2045.
Med allt detta sagt vill vi säga att motionärens intention om minskade utsläpp inom
transportsektorn som tillgodosedd. Därutöver, anser inte distiksstyrelsen att
distriktskongressen eller våra riksdagsledamöter är mest lämpade att bestämma hur
många eller vart omlastningsstationerna ska finnas. Det är en fråga som vi tycker att
ovannämnda gruppen med Trafikverket, skogsnäringen, region och kommuner är bäst
lämpad att bestämma.
Disatiksstyrelden föreslår distriktskongressen
att anse motionen besvarad

att anse motionen besvarad
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Motionär: Lotta Evrung
Föredragande: Stefan Dalin
Motionens att-satser:
att verka för att tröskeln på 11000 kr sänks i deklaration
att verka för att milersättningen på 18.50 höjs

Motionär: Lotta Evrung
Socialdemokraterna säger ofta att man ska kunna leva och bo i hela Sverige. Då är det
på tiden att reseavdraget ses över. Bor man i glesbygden och har flera mil till sitt jobb
och inte kan välja något annat färdsätt såsom buss, tunnelbana eller tåg så behöver
avdraget på deklaration ses över.
Idag så får man ersättning för det som överstiger 11 000 kr, det är för högt. Ett ex är
Liden-Sundsvall = 100 km per dag X 220 arbetsdagar per år 40.700 kr -11 000
kr=29.700 kr så efter skatt får man ut ca 9.900 kr i reseavdrag i deklaration. Sen
tillkommer parkeringskostnaden, slitaget på bil, service. Den skattebefriande delen på
18.50 kr tjänsteresor med egen bil behöver också höjas
Priset på drivmedel har aldrig varit så högt
Härav yrkar vi på att Socialdemokraterna i Västernorrland beslutar:
Att verka för att tröskeln på 11000 kr sänks i deklaration
Att verka för att milersättningen på 18.50 höjs
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
En förutsättning för att hela Sverige ska leva är att boende på landsbygden kan pendla
till och från arbetet i tätort till rimliga kostnader. Med stigande och alltmer fluktuerande
priser på bränsle och i väntan på utbyggd struktur för elbilar belyser motionären en
växande orättvisa som drabbar boende på landsbygden och riskerar att bidra till en ökad
avfolkning av densamma.
Arbetarekommunens styrelse föreslår representantskapet besluta
Att anta motionen som sin egen och sända den till distriktskongressen.
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att verka för att tröskeln på 11000 kr sänks i deklaration
att verka för att milersättningen på 18.50 höjs

Motionären föreslår att reseavdraget för resor till och från arbetet höjs samt att
tröskelbeloppet sänks. Utgångspunkten är att skapa bättre förutsättningar för dem som
bor och verkar i lands- och glesbygd. Distriktsstyrelsen sympatiserar med motionärens
uppfattningar.
I dagsläget måste arbetstagaren ha minst 5 km (2 km om allmänna transportmedel
saknas) till arbetet samt göra en tidsvinst på minst 2 timmar för att få avdrag för resor
till och från arbetet. Ersättningsnivån är 18,50 kr/milen och det har den varit sedan
2008, vilket är mindre än hälften av ersättningsnivån i de andra nordiska länderna.
Tröskelnivån är 11 000 kr och den höjdes inkomståret 2017.
Den socialdemokratiska regeringen har tagit fram ett förslag till ett nytt system för att
kostnadstäcka resorna till och från arbetet. Istället för avdrag föreslås en
skattereduktion. Ett syfte med förslaget är att gynna resor med låga utsläpp av
växthusgaser och luftföroreningar, och samtidigt vara enklare än nuvarande system att
tillämpa, administrera och kontrollera. Skattereduktionen föreslås vara 50 öre per
kilometer och gälla om avståndet för resan överstiger 30 kilometer enkel väg i
storstadskommuner och 15 kilometer i övriga kommuner. Den övre gränsen föreslås
vara 80 kilometer.
När det gäller bilkörning föreslås att villkoret om en tidsvinst på två timmar för att få
göra avdrag tas bort liksom kravet på att endast utgifter över 11 000 kronor får räknas
in. För att ta del av skattereduktionen behöver arbetstagaren ha minst 30 resdagar om
året och kan göra avdrag för upp till 210 resdagar per år.
De som gynnas mest av förslaget är de som väljer billiga färdmedel eller kan resa
kollektivt. För dem som inte kan samåka och behöver ta sin bil till arbetet samt har lite
längre att åka till arbetet innebär förslaget en försämring. Exempelvis; en individ som
tjänar 26 000 kr/mån, behöver pendla 25 kilometer enkel väg för att ta sig till arbetet,
inte bor i någon storstadskommun och pendlar 210 dagar om året, får i nuvarande
system ut 2 696 kronor per år. Med det nya förslaget blir summan 2 100 kronor per år.
Och ju längre resa till arbete, desto större blir försämringen.
Distriktsstyrelsen ställer sig avvisande till de ekonomiska försämringar som förslaget
innebär för dem som bor i gles- landsbygd, har långt att åka till arbetet samt ingen
tillgång på allmänna transporter. Däremot är vi för ett system som innebär en
omfördelning från personer som bor i storstadsområden till personer i övriga delar av
landet, förenklar samt minskar möjligheten till fusk.
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I detta nu är det osäkert om regeringens förslag vinner riksdagens gillande, oaktat det
gör vi bedömningen att det finns en majoritet för att se över systemet som sådant. Med
det i åtanken anser distriktsstyrelsen det blir fel att yrka bifall till motionärens att-satser.
Inte för att förslagen är dåliga, tvärtom, utan för att de riskera bli obsoleta. Det vill säga;
vi binder oss vid reformkrav knutna till ett ersättningssystem som förmodligen kommer
att bytas ut.
I distriktsstyrelsens förslag till valmanifest för partidistriktet valet 2022 finns ett förslag
om att socialdemokraterna i Västernorrland ska arbeta för en märkbar förbättring av
ersättningsmöjligheten för resor till och från arbetet för dem som bor i gles- och
landsbygd.
Distriktsstyrelsen föreslår därför att motionen ska besvaras.

att anse motionen för besvarad.

Motionär: Linda Johansson
Föredragande: Malin Larsson
Motionens att-satser:
att det görs en utredning av hundaveln i Sverige för att belysa om nuvarande hundavel
är förenlig med djurskyddslagstiftningen. Utredningen bör redovisa vilka brister det
finns inom hundaveln med förslag på åtgärder som säkerställer djurskyddet.
att arbetarkommunen ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
att distriktskongressen ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen och
överlämnar den till partidistriktets riksdagsledamöter att verka för motionens krav.

Motionär: Linda Johansson
Jag föreslår är att det görs en utredning av hundaveln i Sverige för att belysa om
nuvarande hundavel är förenlig med djurskyddslagstiftningen. Utredningen bör redovisa
vilka brister det finns inom hundaveln med förslag på åtgärder som säkerställer
djurskyddet. Det har tidigare gjorts en liknande utredning i Nederländerna vilket har
öppnat upp för en förändring av etablerade system. Det är hög tid att Sverige också
utreder detta.
Problematik
För att påvisa en problematik som finns så tar jag det som ligger mig närmast hjärtat
som ett exempel.
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Jag är en så kallad hobby-uppfödare av hundar. Jag är medlem i Svenska Kennelklubben
(SKK) och för att få mina hundar registrerade med stamtavla måste jag följa SKKs
regelverk. Det är frivilligt att vara med i SKK men SKK har i princip monopol på att
utfärda stamtavlor vilket innebär att endast SKK anslutna uppfödare kan få stamtavlor
till hundarna.
En av deras grundregler är att inavelsgraden inte bör överstiga 6,25% i
stamtavlan. Inavelsgraden räknas ut enligt en sannolikhetsberäkning som en amerikansk
genetiker vid namn Sewall Wright etablerade på 1920-talet.
Detta system, som kallas för Wrights, beräknar nedärvningen av alleler i ett visst antal
generationer. I SKKs fall så beräknas stamtavlan i fem generationer och utgår från att
djuren bortom fem generationer är obesläktade. Så i en stamtavla med 6,25% (som
räknas som en kusinparning) är alltså risken för nedärvning av identiska alleler 6,25%,
förutsatt att djuren bortom fem generationer är obesläktade.
Idag finns det modern DNA-teknik som visar att detta 100-åriga system har förorsakat
en enormt hög inavel i många av våra raser, detta gäller såväl hos hund som hos katt och
andra djur som har stamtavlor beräknade på samma sätt.
Med en hög genetisk inavel så går genetisk variation förlorad. Med liten eller ingen
genetisk variation blir våra populationer sårbara för förändringar, nedärvningen av
skadade gener ökar dramatiskt och våra djur blir sjukare, lever kortare, får svårare att
föröka sig naturligt, får dödfödda avkommor och så vidare. Det bidrar helt enkelt till
lidande hos våra husdjur. Genetisk variation som gått förlorad är förlorad för alltid.
Exempel
För att ta ett konkret exempel. I början av 2021 föddes en kull med valpar hemma hos
mig. Enligt stamtavlan har de 0,0% i inavelsgrad. Mamman till kullen är DNA-testad
och visar en genetisk inavelsgrad på 26% och låg genetisk variation. På hennes stamtavla
står det att hon har 1,6% i inavelsgrad. Pappan är importerad från Polen och inte DNAtestad. Kullen föds, det är 8 valpar varav en är dödfödd, en är livssvag men den
överlever efter en intensiv insats. Alla 7 överlevande valpar DNA-testas i kullen och den
genetiska inavelsgraden varierar eftersom DNA inte nedärvs identiskt hos alla
avkommor. Den som har lägst genetisk inavelsgrad har 23% och den som har högst
genetisk inavelsgrad har 29%. Genomsnittet för kullen hamnar på 26% genetisk
inavelsgrad.
I och med att jag har denna kunskapen har jag ett dilemma. Jag vet att om jag parar min
tik igen, och följer SKKs regelverk, så kommer jag att få ytterligare en kull med en
genetisk inavelsgrad som ligger någonstans mellan 25-30%. Jag vet det med säkerhet
eftersom jag matchat hennes DNA med ett stort antal hanhundar av samma ras,
geografiskt utspridda från Sydney till Luleå. Inom just min ras ligger den genetiska
inavelsgraden för närvarande i genomsnitt på 28-29% och den kan aldrig minska
eftersom populationen är sluten.
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Nuvarande regelverk
Jordbruksverkets regler säger att man måste tänka på hundens välfärd när man avlar.
Avel som kan leda till att djuren lider är förbjuden. Man får inte använda hundar som
har sjukdomar, letala anlag, defekter eller andra egenskaper som kan nedärvas och
därmed medföra lidande för avkommorna eller hindra avkommorna att bete sig
naturligt.
Det finns väldigt mycket forskning på detta område och konklusionen är alltid
densamma: Förlust av genetisk variation är negativt för en population. Hög inavelsgrad
leder till större risk för allvarliga sjukdomar. I en sluten population kan inavelsgraden
aldrig minska.
Med andra ord, om jag följer SKK nuvarande regelverk för att få stamtavla på mina
hundar så bryter jag i praktiken mot Jordbruksverkets regler. Om jag inte följer SKKs
regelverk och helt enkelt parar min hund med en annan ras för att gå in mer genetisk
variation, då får mina hundar inte stamtavlor och jag riskerar att bli föremål för
disciplinära åtgärder, som att till exempel bli utesluten som medlem ur SKK. Om mina
hundar inte får stamtavlor får de inte delta i bruksprov och då försvinner en stor del av
syftet med min uppfödning. Det finns rasklubbar som ansökt om att få starta
utkorsningsprojekt hos SKK men det är en mycket omständlig och långsam process
som är helt beroende av att några uppfödare inom en ras tar till sig inavelsproblematiken
och blir invalda i sin rasklubbs styrelse för att därifrån kunna påverka
händelseförloppet.
Problemet är inte nödvändigtvis att SKK inte vill att avelsarbetet ska förändras,
problemet är att SKK är en medlemsstyrd organisation. Det finns ett antal uppfödare
som är medvetna om problematiken med slutna populationer, men eftersom vi har en
hundraårig kultur av att avla inom just slutna populationer, eller stängda stamböcker
som det kallas, så kommer det att ta en väldigt lång tid innan vi kan se en förändring.
Detta då majoriteteten av uppfödarna i SKK är emot att stamböckerna öppnas för att
tillföra nytt genetiskt material, det vill säga korsa in främmande hundraser i en sedan
länge sluten population. SKK och också medlem i den internationella organisationen
Federation Cynologique Internationale (FCI) som är uttalat emot att öppna stamböcker.
Därmed kan SKK inte öppna stamböckerna och vi är fast i ett system som bidrar till
sjukare djur. Det finns redan raser som har en genetisk inavelsgrad på närmare 60% och
inom dessa populationer dör de flesta hundarna i förtid av cancer, hjärtsjukdomar,
avlivas på grund av svåra allergier eller andra sjukdomar som inte går att lindra eller
bota. Enligt forskare går det sannolikt inte att rädda dessa raser då all genetisk variation i
princip redan är förlorad.
Om det skulle göras en utredning angående denna problematik och konklusionen skulle
bli att avel inom slutna populationer bryter mot Jordbruksverkets regler så skulle det
sannolikt hjälpa SKK och andra husdjursorganisationer att förändra sina system. För att
vi ska kunna bevara våra husdjursraser så behöver systemet moderniseras.
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Jag föreslår att distriktsmötet beslutar
Att det görs en utredning av hundaveln i Sverige för att belysa om nuvarande hundavel
är förenlig med djurskyddslagstiftningen. Utredningen bör redovisa vilka brister det
finns inom hundaveln med förslag på åtgärder som säkerställer djurskyddet.
Att arbetarkommunen ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
Att distriktskongressen ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen och
överlämnar den till partidistriktets riksdagsledamöter att verka för motionens krav.
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Arbetarkommunen tackar för en aktuell och viktig motion.
Hunden är en viktig del i vardag och fritid för många människor. Vi har en
djurskyddslagstiftning som ställer höga krav på hundägaren för att säkerställa att hunden
mår bra och ska kunna bete sig på ett naturligt sätt. Det finns en mängd regler för bl.a.
tillsyn, rastning och hur länge hunden får vara bunden. Det finns även regler om förbud
mot avel med hundar som riskerar att föra vidare sjukdomar eller
funktionsnedsättningar.
Det är inte tillåtet att använda hundar i avel om någon av följande punkter är aktuella:
•

De har sjukdomar, letala anlag, defekter eller andra egenskaper som kan ärvas av
och medföra lidande för deras avkommor, eller som kan hindra avkommorna att
bete sig naturligt.
• De är eller är med stor sannolikhet bärare av recessivt anlag för sjukdom, letala
anlag, defekter eller andra egenskaper som kan medföra lidande eller negativt
påverka avkommornas naturliga beteende. Undantaget är om de paras med en
hund som är konstaterat fri från motsvarande anlag.
• Parningskombinationen ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos
avkomman. Med funktionshinder avses ett tillstånd som försvårar naturliga
beteenden eller funktioner hos djur.
När en djurgrupp isoleras och dessutom återkorsas till varandra (inavel) för att
ytterligare förstärka egenskaperna förloras mycket genetisk variation. Det betyder att
hundarna inom en ras blir mycket lika varandra och det finns få varianter på varje
genetiskt anlag. Råkar en av de utvalda hundarna bära på ett sjukdomsanlag förstärkt
oavsiktligt även detta och anrikas i kommande generationer. Som motionären skriver är
det en stor risk för inavel inom slutna populationer. Man kan tycka att branschen med
hundavel själv borde ta initiativ och komma till rätta med problemen. En svårighet kan
vara att det är många aktörer och att det handlar om stora ekonomiska värden. Oavsett
vem som ansvarar för frågorna så ska djurskyddet säkerställas och lagstiftningen inom
området följas.

19 (84)

Arbetarekommunens styrelse anser att motionären belyser en aktuell och viktig fråga
som behöver utredas närmare. En statlig utredning av hundavel är bra för samtliga
parter. Den som bedriver hundavel gynnas av regler som säkerställer en långsiktigt sund
verksamhet där en nöjd hundköpare får en frisk hund. Samt det viktigaste- att vi får
hundar som mår bra utan sjukdomar och funktionsnedsättningar. Arbetarekommunens
styrelse föreslår dessutom att utredningen även omfattar frågor som rör den så kallade
extremaveln.
Det kan ifrågasättas rimligheten att avla fram trubbnosiga hundar som får
andningsproblem eller hundar som måste förlösas med kejsarsnitt. Svenska
Djurskyddsföreningens systerorganisation i Norge, Dyrebeskyttelsen, har stämt den
norska kennelklubben, avelsföreningar och uppfödare av raserna engelsk bulldogg och
cavalier king charles spaniel. Syftet är att få den extrema aveln av dessa raser prövad i
domstol. Detta har fått internationell uppmärksamhet och det finns anledning att anta
att det även kan komma liknande reaktioner i Sverige. Utredningen bör även belysa om
det finns delar inom extremavel av hundar som inte är förenlig med
djurskyddslagstiftningen.
Arbetarekommunens styrelse föreslår därför representantskapet besluta
Att anta motionen som sin egen och sända motionen till distriktskongressen

att det görs en utredning av hundaveln i Sverige för att belysa om nuvarande hundavel
är förenlig med djurskyddslagstiftningen. Utredningen bör redovisa vilka brister det
finns inom hundaveln med förslag på åtgärder som säkerställer djurskyddet.
att arbetarkommunen ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
att distriktskongressen ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen och
överlämnar den till partidistriktets riksdagsledamöter att verka för motionens krav.

Vi vill börja med att tacka motionären för en intressant och väl genomarbetad motion.
Det märks tydligt att motionären har stor kunskap och erfarenhet inom ämnet hundavel
och har med denna motion givit oss andra ny kunskap på området.
Att hunden är människans bästa vän är ett känt uttryck som många av oss instämmer i.
Men det uppstår problem när hundar avlas fram enbart för olika utseenden eller utan att
ta hänsyn till individernas hälsa och livskvalitet. Precis som motionären skriver leder en
hög inavelsgrad till större risk för allvarliga sjukdomar. Arbetarekommunen har
utvecklat sitt svar och lyfter också den så kallade extremaveln i sitt svar, detta och andra
delar inom hundaveln är det viktigt att belysa vid en eventuell utredning. Under senaste
åren har den stora efterfrågan på hundar gjort att många tyvärr också sett en möjlighet
till att tjäna snabba och stora pengar på hundarna genom både avel och smuggling.
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Att värna djurskyddet är alltid en prioriterad fråga för oss socialdemokrater. Så sent som
i februari detta år har riksdagen bifallit en proposition från regeringen om Brott mot
djur och en om Märkning och registrering av katter. Djurskydd handlar till största del
om att förebygga och att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Det är
viktigt att vi socialdemokrater fortsätter agera kraftfullt både nationellt och i EU för att
högre krav ska ställas på djurvälfärd och vi driver på för att Sverige ska fortsätta att vara
världsledande på djurskydd.
Precis som arbetarekommunen skriver i sitt svar så gynnas den som sysslar med
hundavel av regler som säkerställer en långsiktigt sund verksamhet där vi framförallt får
fram hundar som mår bra och inte behöver leva med sjukdomar. Att utreda dagens
hundavel för att belysa om dagens hundavel är förenlig med djurskyddslagstiftningen
som motionären föreslår är därför ett steg i rätt riktning och distriktsstyrelsen föreslår
distriktskongressen att bifalla motionen.

att bifalla motionen.

Motionär: Axel Melbin, SSU Örnsköldsvik
Föredragande: Malin Larsson
Motionens att-satser:
att Socialdemokraterna verkar för att den som driver vattenkraft förpliktigas att vidta
åtgärder för att skydda vandrande fiskarter från turbinrelaterade skador

Motionär: Axel Melbin, SSU Örnsköldsvik
Tillståndet för den europeiska ålen (Anguilla anguilla) har under många år bedömts som
kritiskt med minskande bestånd i hela utbredningsområdet. Arten rödlistades i Sverige
2005 och klassas som akut hotad i hela världen. Trots att utvecklingen kunnat förutses
sedan flera årtionden dröjde det till 2007 innan EU antog en återhämtningsplan för ålen.
I dag har alla medlemsländer egna handlingsplaner för ålförvaltning och 2018 stoppades
allt ålfiske i hela EU under tre månader. Hittills har medlemsländernas ambitionsnivå
dock inte varit tillräckligt hög för att arbetet ska ha resulterat i en återhämtning av
ålbeståndet.
Den svenska ålförvaltningsplanen pekar ut två huvudsakliga problem för ålbeståndet:
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fisket och vattenkraften. Årligen tuggas så mycket som 140 ton ål sönder i
vattenkraftverkens turbiner, enligt uppskattningar från SLU. Det motsvarar ungefär
samma andel som fångas av svenska yrkesfiskare varje år. Svaret på dessa utmaningar
har varit långtgående regleringar av yrkesfisket, som bedrivits på dispens sedan 2008,
medan kraftbolagen förväntas vidta frivilliga åtgärder. Den kanske mest omfattande är
projektet ”Krafttag ål” som påbörjades 2010 av Havs- och vattenmyndigheten och de
sex största kraftbolagen.
Målet är att bygga naturlika passager förbi dammarna och montera galler framför
turbinerna till skydd för vandrande ål. Elva år senare har sådana åtgärder endast vidtagits
vid fyra av bolagens 380 vattenkraftverk som omfattas av ”Krafttag ål”. Vid andra
vattenkraftverk i landet genomförs andra typer av åtgärder. En vanlig lösning är
kompensatoriska utsättningar av ålyngel, något som gjorts i bland annat Indalsälven. I
Göta älv fångas lekvandrande ål in för att släppas nedanför turbinerna.
Tyvärr motsvarar lokala frivilliga åtaganden inte de insatser som krävs för att trygga det
svenska ålbeståndet. Den enda långsiktigt hållbara lösningen är att upprätta fullt
funktionella passager såväl upp- som nedströms förbi vattenkraftverkens turbiner för ål
och andra vandrande fiskarter. Ett tilltalande alternativ är så kallade fiskvägar som
anpassas för uppströms- och nedströmsvandring. Det tillkommer också ett behov av
direkt skydd från turbinerna, vilket vanligen uppfylls genom diverse slags galler. Exakt
hur olika lösningar kan utformas bör inte detaljregleras så länge målet med säkra
passager förbi turbinerna och skydd för vandrande fiskarter från turbinrelaterade skador
kan uppnås.
Med hänvisning till ovanstående yrkas:
att Socialdemokraterna verkar för att den som driver vattenkraft förpliktigas att vidta
åtgärder för att skydda vandrande fiskarter från turbinrelaterade skador
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Ålen är, precis som motionären skriver, en av våra mest akut hotade arter.
Frågan har diskuterats en längre tid och en rad politiska beslut har fattats, både vad
gäller ambitionsnivåer och åtgärder. Ålens överlevnad från svensk sida handlar
förmodligen inte så mycket om att fatta ytterligare beslut utan om hur tidigare fattade
beslut genomförs.
Ett tydligt exempel blir när vi granskar hur EU:s beslut om tre månaders fångstförbud
för ål tillämpas i Sverige. När vi tvingades vidta skyddsåtgärder valde vi att införa
fiskeförbudet under den tremånadersperiod när ålfisket var som minst, i syfte att skydda
ålfisket.
Ett annat exempel är det stödutsättningar av ål som genomförs i svenska vattendrag för
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att bevara arten. I praktiken innebär det att vi fångar ål i havet på väg från Sargassohavet
till sötvattendrag i Frankrike och Spanien, transporterar dessa till våra svenska
vattendrag och när ålen ska återvända till Sargassohavet för att fortplanta sig, effektivt
avlivar den i våra vattenkraftsturbiner. Resultatet för den atlantiska ålen är att våra
”bevarandeåtgärder” kraftigt påskyndar utrotandet av ålen eftersom överlevnaden
förmodligen varit betydligt högre om vi tillåtit ålarna återvända i lugn och ro i Spanien
och Frankrike. Däremot slipper vi stå vid skampålen för ”vi gör ju i alla fall något”
En avgörande fråga för inte bara ålens överlevnad kommer att bli hur den nu beslutade
omprövningen av miljövillkor av svensk vattenkraft kommer att genomföras. Sverige
har ca 2100 vattenkraftverk. En absolut majoritet av dessa regleras av miljövillkor som
är mellan 50 och 100 år gamla. Tillstånd som skrevs med en helt annan syn på miljö och
bevarande än vad som råder i dag. Många av dessa skulle förmodligen aldrig tillåtits
byggas om nuvarande lagstiftning tillämpats. I synnerhet gäller det många av de
småskaliga kraftverken vars miljöpåverkan är mycket stor i förhållande till den lilla
kraftproduktion de åstadkommer.
Tillåter vi att den nu beslutade omprövningen av vattenkraft hanteras på samma sätt
som vi valde att behandla EU:s ålfiskeförbud, (genom att försöka minimera skadan för
näringen) kommer många havsvandrande arter att utrotas. Om vi däremot väljer att på
allvar ompröva 50 - 100 år gamla tillstånd och i den prövningen tillämpar den moderna
lagstiftningen finns en möjlighet att kommande generationer kommer att få uppleva ål i
våra vattendrag.
En nulägesbild för Örnsköldsviks kommun där kan konstateras att befintliga
fiskpassager absolut inte är bra. Nätraån, flera kraftverk med tveksamma eller obefintliga
passager. Totalt stopp i Moälven i Gottne stor del av året, fungerar kanske i Kubbe men
tveksam funktion i Sörflärke. I Gideälven flera kraftverk med tveksamma eller
obefintliga passager. I Husån finns ett par kraftverk med tveksamma passager. I samtliga
fall är framför allt möjligheterna att återvandra ut i havet mycket tveksamma, det mesta
passerar på väg ut genom turbinerna med stor dödlighet som följd. Gäller ål men också
lax och öring.
Med ovanstående som grund föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet
besluta att motionen skickas som enskild till distriktskongressen
Arbetarekommunens representantskap 7 december 2021 beslutade att anta motionen
som sin egen och översända den till distriktskongressen.
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att Socialdemokraterna verkar för att den som driver vattenkraft förpliktigas att vidta
åtgärder för att skydda vandrande fiskarter från turbinrelaterade skador
att Socialdemokraterna verkar för att den som driver vattenkraft förpliktigas att upprätta
passager för vandrande fiskarter förbi vattenturbinerna

Vi vill börja med att tacka motionären för en mycket angelägen motion. Frågan om
ålens överlevnad har engagerat många i vårt parti då den europeiska ålen är på väg att
försvinna. Ändå fortsätter det svenska fisket av ål, samtidigt som vattenkraftbolagen inte
tar tillräckligt med ansvar. Detta kunde vi lära oss mer om i ett program som Uppdrag
Granskning sände den 20 oktober 2021 ett program om ålens livsbetingelser i ett
samhälle som är i starkt behov av reglerbar och fossilfri vattenkraft.
Samtidigt som ålen är starkt hotad så är vattenkraften en viktig del av Sveriges
elförsörjning sedan mer än hundra år tillbaka. Den är fossilfri, reglerbar och har i hög
grad bidragit till Sveriges välfärd och konkurrenskraft med alla sina fördelar. Men
vattenkraften har inte bara fördelar utan påverkar vår miljö och både djur- och växtliv.
Samtidigt som vi har behov av både förnybar el, som vi får ut via vattenkraften, har vi
också ett ansvar för den biologiska mångfalden. Att balansera dessa viktiga men olika
värden är inte alltid lätt.
Precis som motionären skriver finns en samverkan i ”Krafttag ål” mellan Havs- och
vattenmyndigheten och ett antal vattenkraftföretag. Men det finns ett fortsatt behov av
åtgärder och ny kunskap för att på olika sätt bevara ålen. Internationella
havsforskningsrådet (ICES) har i vetenskapliga råd pekat på att det finns betydande
kunskapsluckor för förvaltningen av den europeiska ålen. Just nu är det en form av
konstgjord andning som vi sysslar med när vi importerar vilda ålyngel som sätts ut,
sedan kör vi ålarna förbi kraftverken uppströms och sedan nedströms till havet igen.
Omplacering av ålyngel är en icke hållbar metod menar många kunniga utan mer
beständiga åtgärder behövs också. Precis som motionären nämner så finns det goda
exempel runt om i landet med vandringsvägar förbi kraftverk, det finns också galler för
att hindra ål och andra fiskarter att hamna i turbinerna, men dessa goda exempel är för
få idag.
Fiskar som vandrar mellan söt- och saltvatten påverkas kraftigt av mänskliga aktiviteter
och klimatförändringar. Idag pågår det ett projekt vid SLU Aqua som heter COASTLAND – för smartare förvaltning av vandrande fisk. Målet för detta projekt är att
förbättra den framtida förvaltningen av vandrande fiskpopulationer i Östersjön.
Situationen för det europeiska ålbeståndet bedöms vara kritisk och flertalet åtgärder har
vidtagits inom EU för att minska fisket. I Sverige finns det ett begränsat antal tillstånd
kvar för ålfiske. I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen att ett frivilligt
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program med ersättning för ålfiskefångster ska utformas. För detta ändamål förstärks
anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljön med 6 miljoner kronor per år 2022-2024.
Regeringen föreslog också att en nationell utvärdering av svensk ålförvaltning
genomförs och föreslår för detta ändamål en satsning med 3 miljoner kronor årligen
2022–2024.
Regeringen beslutade år 2020 om en nationell plan för moderna miljövillkor för
vattenkraften och ändringar i förordningen om vattenverksamheter. Prövningarna av
vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en
nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Utifrån den nationella planen kommer alla
vattenkraftverk i Sverige att prövas systematiskt. Enligt planen börjar arbetet med
omprövningar år 2022 och beräknas pågå under 20 år.
En motion med liknande yrkande behandlades på vår partikongress 2021. Motionen
ansågs besvarad utifrån att det är vetenskapliga bedömningar och underlag som ska ligga
till grund för hur fiskeripolitiken ska utformas men också utifrån att fiskeripolitiken är
en EU-kompetens. Våra fiskar känner inga landsgränser och därav kan inte
förvaltningsåtgärderna vara uppdelade på 27 medlemsländer.
Så sent som den 25 november 2021 fattade riksdagen även beslut om nio åtgärder för
att rädda fiskbestånden i Östersjön. En av åtgärderna i beslutet som tillkännagavs till
regeringen handlar om kunskapsunderlaget om vattenkraftverkens ekologiska betydelse.
Ett enigt Miljö- och jordbruksutskott bedömde att kunskapsläget om vattenkraftverkens
påverkan på hotade bestånd bör utvecklas för att tydliggöra vattenkraftens ekologiska
betydelse och vad som krävs för att göra den miljömässigt mer hållbar i framtiden.
Samtidigt som kunskapsläget kontinuerligt förbättras bedömde utskottet att det finns
flera kunskapsluckor som bör adresseras, t.ex. i fråga om passagelösningar. Regeringen
bör därför ta initiativ för bättre kunskapsunderlag samt ökade åtgärder i fråga om
vattenkraftverkens påverkan på hotade arter, inte minst den akut hotade ålen.
Motionen är aktuell men utifrån ovanstående, aktuella nyfattade beslut och att det pågår
viktig forskning på området för att vi ska få mer kunskap om hur vi ska agera för en
hållbar förvaltning av ålen yrkar distriktsstyrelsen på att distriktskongressen ska anse
motionen vara besvarad.

att anse motionen besvarad.
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Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik
Föredragande: Andreas Sjölander
Motionens att-satser:
att Socialdemokraterna verkar för att möjligheten för anställda att ta del av
aktieutdelningar utreds

Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik
Sedan 1980-talet har Sveriges ojämlikhet skenat jämfört med andra OECD-länder. Från
att Sveriges ekonomiska elit tjänade nio industriarbetarlöner tjänar de nu 61. Räknat i
lönen för en undersköterska är det 67 personers lön och för en personlig assistent hela
80 personers lön. En svensk topp-VD tjänar på ett enda år mer än vad vanliga arbetare
tjänar under ett helt yrkesliv. Därför hör det till socialdemokratins DNA att föra en
kraftfull omfördelningspolitik från de som har till de som inte har.
Ett av de tydligaste sätten rikedom koncentreras till ett fåtal är genom aktieutdelningar.
Många med knappa ekonomiska marginaler har aldrig möjligheten att investera i
aktiemarknaden och systemet finns över lag till för de allra rikaste procenten av
befolkningen. Det har varit som allra tydligast i kölvattnet av den ekonomiska kris
coronapandemin innebar. I USA blev skillnaderna enorma: medan rika blev rikare än
någonsin stod fler än någonsin i kö för att äta skänkt soppa.
Samma konsekvenser, om än mindre allvarliga, har synts i Sverige där de allra rikaste
knappt tagit en smäll av krisen medan statliga livbojar har behövts för att hålla företag
på fötterna och lönerna rullande. Det är i sig bara en fortsättning på den ekonomiska
ojämlikhet som brer ut sig i Sverige.
Unga Byggare, fackförbundet Byggnads ungdomsgren, har lanserat en lösning för att en
större del av mervärdet varje arbetare skapar också ska gå till arbetaren i stället för redan
rika aktieägare. Genom ett fondsystem ska en viss del av aktieutdelningarna alltid tillfalla
företagets anställda. På så vis kan en del kapitalflykt förhindras och mer pengar
återinvesteras i samhället. En fördelningspolitisk grundsten är att pengar gör mer nytta i
händerna på någon som behöver dem för att täcka sina utgifter än på ett överfullt konto
där de samlar damm.
Huruvida Unga Byggares lösning är den bästa möjliga är diskutabel men att göra
aktiemarknaden mer folklig och omfördela mer pengar från de allra rikaste till vanligt
folk är en klassisk socialdemokratisk lösning på den ekonomiska ojämlikheten.
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Socialdemokraterna bör föra vidare facklan från våra fackliga och utreda på vilka sätt
frågan kan omsättas i praktiken.
Med anledning av ovanstående yrkar jag därför:
att Socialdemokraterna verkar för att möjligheten för anställda att ta del av
aktieutdelningar utreds
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Motionens intentioner är klassisk omfördelning av genererade företagsvinster.
Detta har alltid föregåtts av olika tankar för att skapa ett mera rättvist fördelande som
även skall arbetarna till större del.
Vilka eventuella utredningar och processer som redan fortgår i ämnet är oklart men det
är säkert på sin plats att påminna om detta arbete!
Styrelsen står helt bakom motionären om att detta arbete behöver fortskrida, men med
reservation för att det inte behövs fler parallella processer!
Med ovanstående som grund föreslår
Arbetarekommunens styrelse representantskapet besluta att anta motionen som sin
egen.
Arbetarekommunens representantskap 7 december 2021 beslutade att anta motionen
som sin egen och översända den till distriktskongressen

att Socialdemokraterna verkar för att möjligheten för anställda att ta del av
aktieutdelningar utreds

Motionären lyfter viktiga frågeställningar om fördelningen av samhällets resurser, inte
minst ur ett jämlikhetsperspektiv. Utvecklingen under senare år har inneburit att
ojämlikheten i samhället ökat. Den del av befolkningen med störst tillgångar har på
senare år blivit rikare och på samma sätt så har andelen låginkomsttagare samtidigt ökat.
Det är en utveckling som vi som socialdemokrater inte kan vara tillfreds med. Samtidigt
så ser vi också större regionala skillnader, där inkomstklyftorna skiljer sig åt beroende på
var i landet vi bor. Distriktsstyrelsen delar också motionärens intentioner om att stärka
arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden.
Emellertid tror distriktsstyrelsen inte att ett moderniserat system med löntagarfonder är
rätt väg att möta varken den ojämlika fördelningen av resurser eller stärka arbetstagarnas
ställning. Redan idag nyttjar företag olika former av optionsprogram eller utdelning av
viss del av vinster till arbetstagarna. Det kan tvärtom skapa inlåsningseffekter, eller öka
arbetstagarnas beroendeställning mot företaget. Arbetstagarna kan ställas in inför en
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situation där man tvingas välja mellan ”bolagets bästa” och arbetstagarnas arbetsmiljö
och arbetssituation.
Distriktsstyrelsen ser också risker med att ett utbyggt system i enlighet med motionens
intentioner skulle skapa ojämlika förutsättningar mellan anställda i privat sektor och
anställda i offentlig sektor. Ojämlikheten i samhället riskerar därmed öka.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen distriktskongressen besluta

att: avslå motionen

Motionär: Socialdemokraterna Höga Kusten Norra
Föredragande: Jim Sundelin
Motionens att-satser:
att Socialdemokraterna Västernorrland bedriver påverkan för att alla anställningar med
ekonomiskt stöd till arbetsgivaren från arbetsförmedlingen ska kvalificera till A-kassa
inom ramen för arbetsvillkoren för A-kassa.
att Socialdemokraterna verkar för att alla anställningar med ekonomiskt stöd till
arbetsgivaren från arbetsförmedlingen ska kvalificera till A-kassa inom ramen för
arbetsvillkoren för A-kassa.

Motionär: Socialdemokraterna Höga Kusten Norra
Arbetarrörelsens ambition om Sverige har varit, och är väl, att välfärden ska vara
generell och ha höga ersättningsnivåer i försäkringssystemen. Detta gäller inte minst Akassan.
Tyvärr är det så, att inte alla som är i anställning omfattas av möjligheten att kvalificera
sig till A-kassan. Staten har via arbetsförmedlingen ett omfattande utbud av stöd till
arbetsgivare för att hjälpa människor till arbete. Orsakerna till det ekonomiska stödet,
som går till den arbetsgivare som anställer, varierar. Dock är det inte så att alla dessa
stödformer, trots att det handlar om en i övrigt regelrätt anställning, kvalificerar den
anställde till A-kassan. En sådan anställning kan efter beslut av enskild arbetsförmedlare
pågå under ett helt år och ibland med möjlighet till förlängning.
Det finns heller ingen möjlighet för den som vill ansluta sig till vissa fackförbund, att
inte betala till en A-kassa densamme inte får rätt till.
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Detta anser vi vara helt fel. Den som är anställd och uppbär lön ska därigenom också
kvalificera sig till A-kassan. Det handlar om rättvisa och ekonomisk trygghet.
Vi yrkar på:
Att Socialdemokraterna Västernorrland bedriver påverkan för att alla anställningar med
ekonomiskt stöd till arbetsgivaren från arbetsförmedlingen ska kvalificera till A-kassa
inom ramen för arbetsvillkoren för A-kassa.
Att Socialdemokraterna verkar för att alla anställningar med ekonomiskt stöd till
arbetsgivaren från arbetsförmedlingen ska kvalificera till A-kassa inom ramen för
arbetsvillkoren för A-kassa.
Socialdemokraterna Höga Kusten Norra
14 oktober 2021
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Medlemsmötet beslutade vid sitt möte 25/11 2021 att bifalla motionen, anta den som
sin egen och sända den vidare till distriktskongressen 2022.

att Socialdemokraterna Västernorrland bedriver påverkan för att alla anställningar med
ekonomiskt stöd till arbetsgivaren från arbetsförmedlingen ska kvalificera till A-kassa
inom ramen för arbetsvillkoren för A-kassa.
att Socialdemokraterna verkar för att alla anställningar med ekonomiskt stöd till
arbetsgivaren från arbetsförmedlingen ska kvalificera till A-kassa inom ramen för
arbetsvillkoren för A-kassa.

Distriktsstyrelsen delar (S) föreningen Höga kustens uppfattning att listan över olika
former av program, åtgärder och anställningar med stöd är lång. Dessa hanteras olika
utifrån huruvida man får tillgodoräkna sig arbetet eller enbart ses som
överhoppningsbar tid i A-kassans regelverk. Denna ”flora” av åtgärder är dels svårläst
för löntagarna som behöver ”extra” stöd för att återfå ”fotfäste” på arbetsmarknaden
eller som man också kan utrycka sig en ny ”chans” att få ett självständigt liv och åter få
”frihet” över sin vardag. Floran av åtgärder är dessutom svår för arbetsförmedlingen
och försäkringskassan att hålla isär samt även arbetsgivaren. Men som också (S)
föreningen ser på det att man behandlar olika anställningsformer olika och därigenom
också en enligt vår mening skapar icke rättssäkerhet i regelverket i A-kassan för
löntagare, och av den anledningen behöver man göra en översyn av den flora av
åtgärder som finns. Här nedan ses en tabell på olika anställningar och stödformer och
hur olika dessa behandlas i A-kassans regelverk.
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Anställning/stödform

Ska behandlas som

Allmänt/förstärkt anställningsstöd

Tillgodoräkningsbart arbete

Arbete hos offentlig arbetsgivare

Tillgodoräkningsbart arbete

Beredskapsarbete

Tillgodoräkningsbart arbete

Etableringsjobb

Tillgodoräkningsbart arbete

Extratjänst

Tid som kan hoppas över

Instegsjobb

Tid som kan hoppas över

Förstärkt särskild anställningsstöd

Tid som kan hoppas över

Instegsjobb

Tid som kan hoppas över

Introduktionsjobb

Tid som kan hoppas över

Lönebidrag

Tillgodoräkningsbart arbete

Modernt beredskapsarbete (Extratjänst)

Tid som kan hoppas över

Nystartsjobb

Tillgodoräkningsbart arbete

Plussjobb

Tid som kan hoppas över

Samhall

Tillgodoräkningsbart arbete

Särskilt anställningsstöd

Tid som kan hoppas över

Särskiltanställningsstöd

Tillgodoräkningsbart arbete

Särskillt nystartsjobb

Tillgodoräkningsbart arbete

Traineejobb inom bristyrken

Tid som kan hoppas över

Traineejobb inom välfärdssektorn

Tid som kan hoppas över

Trygghetsanställning

Tillgodoräkningsbart arbete

Yrkesintroduktionsanställning

Tillgodoräkningsbart arbete

Utbildningsvikareat

Tillgodoräkningsbart arbete

Utvecklingsanställning

Tillgodoräkningsbart arbete

Distriktsstyrelsen ser med mildhet på utformningen av attsatserna som inte beskriver
med exakthet komplexiteten mellan vad en anställning är i förhållande till den flora av
anställning och stödformers syfte är som ovan visas. Mot bakgrund till detta så föreslår
distriktsstyrelsen distriktskongressen besluta att bifalla motionen

att bifalla motionen
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Motionär: Marie Sjöbom Olsson
Föredragande: AnnaBelle Strömberg
Motionens att-satser:
att socialdemokraterna ska verka för att den vårdande läkarens bedömning om
patientens arbetsförmåga ska vara grunden för försäkringskassans beslut om
arbetsförmåga.

Motionär: Marie Sjöbom Olsson
Alla som kan arbeta ska det. Det är bra, vi behöver arbetskraft och de som är arbetsför
och kan bidra till vår välfärd skall göra det. Att arbeta utifrån sin egna förmåga, att
kunna få känna sig behövd och att man är en del i samhället är viktigt för varje individ.
Men alla kan inte arbeta, det händer saker i ens liv. Man kan råka ut för en olycka, en
familjesituation som du inte rår på, sjukdom med mera.
Personen vänder sig till sin läkare som gör en bedömning av patienten.
Om då läkaren gör bedömningen att personen för stunden inte är arbetsför skall det
respekteras!
Trots läkarens utlåtande nekar Försäkringskassan i många fall att denne inte är
berättigad till sjukpenning, varför?
Försäkringskassan motiverar många gånger att personen inte prövats mot ”andra vanliga
förekommande arbeten på den reguljära arbetsmarknaden”. Vad menar de? Vad är de i
så fall för jobb?
Att till exempel Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att denne inte står till
arbetsmarknadens förfogande struntar Försäkringskassan i.
Många är de som kommer till Arbetsförmedlingen efter nekad sjukpenning, men som
INTE står till arbetsmarknadens förfogande.
Personen kan även ha ansökt om hel eller deltidsjukersättning och nekats det från
Försäkringskassan, då myndigheten anser att man som ovan ifrågasatt om man provats
mot: ”andra vanligt förekommande arbeten på den reguljära arbetsmarknaden”.
Att frångå läkarens utlåtande om sin patients mående är befängt. När blev myndigheter
experter inom detta område?
Kontentan av allt blir att;
Personer bollas fram och tillbaka inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
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Med anledning av ovanstående yrkar jag på följande:
Att socialdemokraterna ska verka för att den vårdande läkarens bedömning om
patientens arbetsförmåga ska vara grunden för försäkringskassans beslut om
arbetsförmåga.
Att socialdemokraterna i Sundsvall ställer sig bakom denna motion och antar den som
sin egen, samt skickar den vidare till partikongressen
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Motionären beskriver att människor i behov av sjukersättning hamnar i kläm då
samarbetet mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen och den bedömmande läkaren
inom hälso- och sjukvård brister. Arbetarekommunen instämmer i att detta inte är
acceptabelt.
De senaste 15 åren har nybeviljandet av sjukersättning sjunkit drastiskt. Idag hör Sverige
till dem som har OECD:s hårdaste regler för sjukersättning.1 Människor ska kunna
känna sig trygga med sjukförsäkringssystemet i de fall det behövs. Det är också
socialdemokraternas utgångspunkt nationellt där de genom regeringen driver ett arbete
för att ändra lagstiftningen så att människor känner sig trygga med sjukförsäkringen och
ges tid till att slutföra vård och rehabilitering för att återgå i arbete.2 En utredning som
ska se över regelverket för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning har därför
genomförts. Den föreslår bland annat att rätten till sjuk- och aktivitetsersättning ska
bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller för rätten till sjukpenning.
Utredningen menar att det minskar risken för att personer blir kvar i
sjukpenningsystemet trots att det inte finns fler åtgärder att ta till för att dessa ska kunna
få en förbättrad arbetsförmåga.3
Vidare har försäkringskassan fått i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som de vidtar för
att förbättra kvaliteten i de ärenden där kassan har nekat sjukpenning och bedömt att
den försäkrade skulle kunna försörja sig inom ett annat yrke.4
Arbetarekommunen bedömer att det pågår mycket för att förbättra
sjukersättningssystemet på nationell nivå och att socialdemokraterna nationellt driver
den frågan starkt. Däremot är det inte tydligt i det nationella arbetet det specifika som
motionären tar upp om läkarens bedömning kopplat till försäkringskassans bedömning.
Arbetarekommunen instämmer i motionärens yrkande att det bör vara den vårdande
läkarens bedömning som väger tyngst gällande personers arbetsförmåga.
Arbetarekommunens styrelse föreslår därför representantskapet besluta:
Att anta motionen som sin egen samt
Att skicka den till distriktskongressen
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att socialdemokraterna ska verka för att den vårdande läkarens bedömning om
patientens arbetsförmåga ska vara grunden för försäkringskassans beslut om
arbetsförmåga.

Motionären tar upp i sin motion människors behov av ersättning och ett samarbete
mellan myndigheter som inte fungerar.
Distriktsstyrelsen vill uppmärksamma att arbetarekommunen och motionären har
blandat ihop begreppen lite. Sjukersättning är det vi tidigare kallade för förtidspension
medan det motionen handlar om är sjukförsäkringen, det vill säga sjukpenningen.
Distriktsstyrelsen väljer att tolka det här som en person som har blivit sjuk men som kan
jobba igen så småningom, som det står i motionen ”Om då läkaren gör bedömningen
att personen för stunden inte är arbetsför skall det respekteras!”
Det är alltså inte förtidspensioneringen som motionären far efter, utan att få ersättning
när man är sjukskriven, alltså sjukpenning.
Regeringen vill att bedömningarna ska bli tydligare och när det gäller begreppet
”normalt förekommande arbete” så har det förändrats i lagstiftningen redan. Förslaget
som ska lämnas till riksdagen innebär att en persons arbetsförmåga efter dag 180 i
sjukperioden ska bedömas mot normalt förekommande arbete inom en angiven
yrkesgrupp. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022
För oss socialdemokrater är det här ett viktigt nästa steg i det pågående
förändringsarbetet för en tryggare sjukförsäkring.
När det gäller att-satsen kan distriktsstyrelsen inte bifalla den. I läkarutbildningen idag
ingår inte bedömning om hur arbetsför man är. Det läkaren kan göra är att bedöma det
medicinska. Idag vet inte vården om det är skäl för ersättning. Här har regeringen gett i
uppdrag åt försäkringskassan att samordna sig bättre med regionerna för att öka
kunskapen om försäkringsbedömningar. Socialförsäkringsutskotten arbetar med frågan.
Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att avslå motionen

att avslå motionen
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Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik
Föredragande: Andreas Sjölander
Motionens att-satser:
att Socialdemokraterna verkar för att nedtrappningen av flerbarnstillägget vid avslutad
utbetalning av barnbidrag ska ske i storleksordning från det minsta beloppet till det
största

Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik
Barnbidraget är en del av Sveriges generella välfärd, någonting som kommer alla till del.
Ett högt barnbidrag är nödvändigt för svenska medborgare att kunna kombinera
yrkesliv med familjeliv. När barn fyller 16 år slutar barnbidraget att betalas ut. I en familj
med flera barn under 16 år tillkommer dessutom ett flerbarnstillägg som gör det totala
summan av bidraget lite högre. Flerbarnstillägget är dessutom exempelvis större för det
femte barnet än för det tredje.
Många småbarnsfamiljer lever under ekonomiska förhållanden där långsiktighet är en
förutsättning för att klara av vardagspusslet. När en familj under en längre tid förhållit
sig till en viss inkomst kan det vara svårt att pressa ned utgifterna om inkomsterna
plötsligt blir sämre.
När ett barn fyller 16 år försvinner inte bara ett barnbidrag: dessutom försvinner det
yngsta barnets flerbarnstillägg eftersom alla barn som får flerbarnstillägg flyttas "upp" ett
steg i betalningspyramiden. Det betyder att det nästäldsta barnet flyttas upp till det äldsta
barnets plats, och därför inte får något flerbarnstillägg längre. Det yngsta barnet fyller ut
det näst yngsta barnets plats, med konsekvensen att det yngsta barnets flerbarnstillägg
(som är det största) försvinner ur familjens ekonomi.
För att garantera småbarnsfamiljer ekonomisk trygghet bör dessa nedtrappningar av
flerbarnstillägget ske med det minsta, inte det största, beloppet först. På så vis påverkas
inte småbarnsfamiljers ekonomi drastiskt negativt bara för att ett barn fyller 16 år.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna verkar för att nedtrappningen av flerbarnstillägget vid avslutad
utbetalning av barnbidrag ska ske i storleksordning från det minsta beloppet till det
största
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ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Barnbidraget skall i första hand täcka de omkostnader som kommer med barn.
Exempelvis mat, försäkringar och olika typer av avgifter. När man har fler barn så är det
givetvis så att utgifterna blir större och för att hjälpa till med detta så får man som
flerbarnsförälder i Sverige det som kallas för flerbarnstillägg som är ett automatiskt
ekonomiskt stöd som betalas ut tillsammans med barnbidraget. Det här tillägget
kommer att betalas ut månaden efter det att man fått sitt andra barn och det blir större
ju fler barn som man får.
För många så är det där med studiebidrag helt enkelt en förlängning av barnbidraget,
men faktum är att det här är ett helt annat stöd som kommer med egna specifika regler
och villkor som man bör vara medveten om. Rent praktiskt så är det så att man får
studiebidraget då man har fyllt 16 och fram tills det att man fyller 20 år. Det är Centrala
studiestödsnämnden, som också kortfattat kallas för CSN, som står för utbetalningar av
studiemedel.
Flerbarnstillägget kan under särskilda omständigheter betalas ut ändå tills barnet är 20
år. Dessa omständigheter innebär att barnet måste bo kvar hos föräldern, måste studera
heltid på gymnasium, grundskola eller särskola, samt måste vara ogift.
Sverige är ett av världens bästa land att växa upp i. Men idag har inte alla barn samma
möjligheter att förverkliga sina drömmar. Alla barn ska ha samma rätt och möjlighet
oavsett samhällsklass, kön, etnisk bakgrund, eventuella funktionshinder eller var de bor.
Barnets bästa ska komma först vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Så för att
garantera småbarnsfamiljer ekonomisk trygghet bör dessa nedtrappningar av
flerbarnstillägget ske med det minsta, inte det största, beloppet först. På så vis påverkas
inte småbarnsfamiljers ekonomi drastiskt negativt bara för att ett barn fyller 16 år.
Arbetarekommunens representantskapet 7 december 2021 beslutade att anta motionen
som sin egen

att Socialdemokraterna verkar för att nedtrappningen av flerbarnstillägget vid avslutad
utbetalning av barnbidrag ska ske i storleksordning från det minsta beloppet till det
största

Motionären lyfter frågeställningar som är viktiga, inte minst för landets familjer. Som
arbetarekommunen skriver i sitt yttrande så kan man få räkna in barn som fyllt 16 år i
flerbarnstillägget, men detta under särskilda former, dock inte under
sommarlovsperioderna. En viktig del i barnbidragets utformning, som flerbarnstillägget
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också är knutet till, är att det är generellt. Oberoende av vilka vi är, var vi bor, yrkesval
och plånbokens tjocklek så ger alla ens barn samma belopp i barnbidrag, därutöver
beroende på antalet barn, så skiljer sig beloppet vad man får i flerbarnstillägg.
Studiebidragets utformning är något annorlunda, däremot kan det vara nog så viktigt för
familjer där de ekonomiska förutsättningarna är knappa.
Förändringar i enlighet med det motionären exemplifierar kring flerbarnstillägget kan få
stora följder. Avtrappningen sker med det högsta beloppet i flerbarnstillägget
först. Distriktsstyrelsen håller med motionären om att avtrappningen skulle kunna börja
från andra hållet, dvs att det är det lägsta beloppet som först tas bort. Det skulle
innebära en mjukare utfasning och därmed att familjer med flera barn får en tryggare
situation.
Med utgångspunkt i det ovan angivna föreslår distriktsstyrelsen distriktskongressen
besluta att bifalla motionen.

att bifalla motionen

Motionär: Karolina Sundberg
Föredragande: AnnaBelle Strömberg
Motionens att-satser:
att: Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för att arbetsgivare säkerställer att vård
& omsorgspersonalen får fria arbetsskor
att: Socialdemokraterna i Västernorrland arbetar för att särskilda åtgärder vidtas för att
motverka belastning & förslitningsskador för personalen som jobbar inom vård &
omsorg

Motionär: Karolina Sundberg
En undersköterska kan gå upp till 15,000 steg på en arbetsdag på hårda betonggolv, i
stentrappor, i vått och på halt underlag & vad dom har på fötterna, det ser tyvärr i
dagsläget mycket olika ut.

36 (84)

Gör man ett besök ute bland arbetsplatserna inom Vård & Omsorg ser man att
övervägande av personalen går i foppatofflor, sandaler eller gymnastikskor & nä, dom är
inte det minsta ergonomisk eller förebyggande mot arbetsskador.
En ergonomisk, bra arbetssko kostar ca 1000kr & det krävs att man har en bra sko för
att personalens ryggar, höfter, knän, kroppar ska hålla till pension. I dessa
kvinnodominerade yrken är dom allra flesta lågavlönade & därmed har inte alla råd eller
vill prioritera att köpa en bra sko. Personalen idag vittnar bl.a. om att det är vanligt
förekommande med fysiska åkommor såsom hälsporre, förslitningar i knän samt
ryggsmärtor.
Vårdpersonalen sköter om, stöttar och hjälper våra äldre & sköraste medborgare varje
dag 24:7, det är många tunga lyft, förflyttningar som görs, dom lagar mat, städar, tvättar,
springer på larm, gör promenader, hjälper till med dusch/hygien, omvårdnad,
såromläggningar, för att nämna några arbetsmoment….i sina egna skor!
Det är orimligt att det ska vara upp till personalens ekonomiska situation för att få rätt
förutsättningar på jobbet. Man ska inte behöva prioritera ekonomiskt, avstå saker privat
eller till sina barn för att köpa en bra sko till sitt jobb. Det är inte okej att personalen ska
få kroppsvätskor, mat, smuts på sina personliga skor, riskera att sprida smitta vidare &
att personalen drabbas av arbetsskador pga. av att dom jobbar i fel arbetsskor. Det
behövs köpas in bra, ergonomiska skor från arbetsgivaren för att undvika förslitningar,
belastningsskador & undvika smittspridning.
Att införa rätt till fria arbetsskor för alla anställda som jobbar inom Vård & Omsorg
borde därför vara en självklarhet! Det skulle leda till en bättre arbetsmiljö och med stor
sannolikhet, en lägre sjukfrånvaro, arbetsrelaterade skador & fallolyckor. Det är skamligt
att den hårt arbetande personalen inom Vård & Omsorg 2021 ska behöva betala ur egen
ficka för att få en bra arbetsmiljö. Det ska inte vara en klassfråga, ja eller en könsfråga
för att man ska ges rätt förutsättningar på sitt arbete. Rätt skor handlar om att motverka
arbetsskador och få sin kropp att hålla tills man går i pension.
I dom flesta mansdominerade yrken är arbetskläder inkl. arbetsskor en självklarhet &
det borde vara densamma för alla inom dessa kvinnodominerade yrken. Skor borde ingå
i begreppet ”arbetskläder” och ges minst 1gång vartannat år till alla som jobbar inom
vård & omsorg.
Det finns flera exempel runt om i landet på arbetsgivare som ger Vård &
Omsorgspersonalen fria arbetsskor & såsom jag ser det, är dessa attraktiva arbetsgivare
som tar ansvar och ger rätt förutsättningar till sin personal. De är arbetsgivare som
värnar om sin personal, tänker långsiktigt & jobbar förebyggande! Fler och fler
arbetsgivare i Sverige hoppar på ”Fria arbetsskor-tåget” och det är nu dags för
Västernorrland att hänga på!
Jag yrkar
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Att: Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för att arbetsgivare säkerställer att vård
& omsorgspersonalen får fria arbetsskor
Att: Socialdemokraterna i Västernorrland arbetar för att särskilda åtgärder vidtas för att
motverka belastning & förslitningsskador för personalen som jobbar inom vård &
omsorg
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Sedan 2016 finns ett krav på arbetskläder enligt Socialstyrelsens föreskrifter om basala
hygienrutiner. Alla som arbetar inom vård och omsorg ska ha arbetskläder. Det gäller
särskilda boenden (äldreboende), hemtjänst, LSS-boende och all verksamhet inom
hälso- och sjukvård. I vissa kommuner, bland annat Sundsvall, har det fattats politiska
beslut om att erbjuda arbetskläder även för personal inom förskoleverksamheten.
Styrelsen ser att fria arbetsskor för vård- och omsorgspersonalen skulle kunna vara ett
rimligt nästa steg att ta för att garantera jämställda möjligheter till arbetskläder.
Socialdemokraternas partikongress 2021 beslutade också att vi som parti ska verka för
att gå i den riktningen. Vi anser därför det är bra om vi från länet, via våra
riksdagsledamöter, driver frågan om att hitta nationella lösningar för att kunna erbjuda
fria arbetsskor över hela landet i likhet med de krav som ställts kopplat till övriga
arbetskläder.
Styrelsen föreslår därför representantskapet
Att anta motionen som sin egen och sända motionen till distriktskongressen

att: Socialdemokraterna i Västernorrland verkar för att arbetsgivare säkerställer att vård
& omsorgspersonalen får fria arbetsskor
att: Socialdemokraterna i Västernorrland arbetar för att särskilda åtgärder vidtas för att
motverka belastning & förslitningsskador för personalen som jobbar inom vård &
omsorg

Motionären väcker frågor av stor vikt för att vi ska få en äldreomsorg i världsklass som
ska hålla hög kvalité och god arbetsmiljö i enlighet med partikongressens beslut.
Motionärens fråga är i grund och botten en rättvisefråga. I kvinnodominerade yrken
måste de anställda ofta kämpa hårt för rätten till arbetskläder och god arbetsmiljö. Vi
socialdemokrater behöver jobba för att fler ska orka och vilja arbeta längre och
motionären beskriver tydligt att arbetsmiljön är en viktig faktor för att långsiktigt
motverka arbetsskador och förslitningar inom vård och omsorgsyrket.
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Arbetsmiljöverket har i sina föreskrifter krav för arbetskläder och att arbetsgivaren ska
bära kostnader för tvätt och andra kostnader för arbetsmiljöåtgärder.
Därför anser distriktsstyrelsen att vi socialdemokrater ska följa upp regelskärpningen
från 2019 och ta nästa steg i att verka för att i begreppet arbetskläder, ska skor ingå och
tillhandahållas som konstmadsfira arbetskläder.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta att bifalla motionen

att bifalla motionen

Motionär: Monica Fällström, S-kvinnor Härnösands Arbetarekommun
Föredragande: Glenn Nordlund
Motionens att-satser:
att våra S-politiker i Regionen förbereder åtgärder för att säkerställa att patienter med en
privat vårdförsäkring inte kan gå före i den offentligt finansierade sjukvården. Detta
utifrån de resultat den nationella utredningen pekar på och som just (okt -21) skickats ut
på remiss.

Motionär: Monica Fällström, S-kvinnor Härnösands Arbetarekommun
Vi kan läsa i media att ca 680 000 svenskar har en privat sjukförsäkring idag. Det visar
på att de som har råd att köpa sig en försäkring går före i kön, inte på grund av
vårdbehovet utan på grund av att de har en ekonomi som ger dem andra och bättre
förutsättningar än de som inte har pengar.
Det finns en utredning som säger att de med privat sjukförsäkring får snabbare vård än
de som inte tecknat en egen försäkring. Den privata sjukförsäkringen urgröper den
offentliga sjukvården och skapar klyftor mellan människor i samhället, dels genom
minskad tillit till den offentliga vården men också genom att skattebetalarnas pengar inte
återinvesteras i sjukvård, utan går till privata aktörer i form av vinstuttag.
Hälso- och sjukvårdslagen säger att vård ska ges efter behov.
Med anledning av ovan argument så föreslår S-kvinnor i Härnösand
att våra S-politiker i Regionen förbereder åtgärder för att säkerställa att patienter med en
privat vårdförsäkring inte kan gå före i den offentligt finansierade sjukvården. Detta
utifrån de resultat den nationella utredningen pekar på och som just (okt -21) skickats ut
på remiss.
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S-kvinnor
Härnösands Arbetarekommun
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Motionären tar upp en mycket angelägen fråga med klar rättviseprofil. SOU 2021:80 om
Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar föreslås ökade krav när privata vårdgivare tar
emot försäkringspatienter, men enligt två av utredningens experter, LO:s Ulrica Lorentzi
och Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, går
utredningen inte tillräckligt långt i sina förslag. Förhoppningsvis kan följden bli en ny
utredning med skarpare förslag i den riktning motionären önskar.
Detta är en fråga som vi som socialdemokrater inte får släppa ur sikte.
Härnösands Arbetarekommuns styrelse beslutar
att bifalla motionen i sin helhet
att anta den som sin egen och skicka den till distriktsstyrelsen inför DK 2022

att våra S-politiker i Regionen förbereder åtgärder för att säkerställa att patienter med en
privat vårdförsäkring inte kan gå före i den offentligt finansierade sjukvården. Detta
utifrån de resultat den nationella utredningen pekar på och som just (okt -21) skickats ut
på remiss.

Som motionärerna beskriver är utredningen ”SOU 2021:80 om Reglering av privata
sjukvårdsförsäkringar” klar och har skickats ut på remiss. Frågan om vård utifrån behov
är viktig, inte minst för att motverka att den ojämlikhet som redan finns i vården ska
öka, mellan de som har råd att betala för privat vård och de som inte har råd. Som
Socialdemokrater är en jämlik vård ett självklart mål och grundläggande för ett samhälle
som respekterar allas lika värde.
Det är en viktig jämlikhetsfråga att privata vårdgivare inte ska kunna teckna avtal med
både regioner och försäkringsbolag, eftersom det styr om vårdens kapacitet utifrån
betalningsförmåga. Socialdemokraterna vill avskaffa tvånget för regioner att tillämpa
lagen om valfrihetssystem, LOV, inom primärvården. Vårdvalssystem ska inte kunna
avlöva sjukhusen på viktig kompetens eller tvinga en patient att söka vård hos flera olika
vårdgivare när det inte är motiverat.
När regionerna tecknar avtal med privata vårdgivare vill vi att det tydligt framgår att
behovsprincipen ska gälla. Inga andra åtaganden ska få påverka detta och detta ska gälla
all offentligt finansierad sjuk- och hälsovård.
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Samtidigt har vi idag en situation med fri etableringsrätt inom hälso- och sjukvård så
länge man följer övriga myndighetskrav på verksamheten. Det kan vara svårt att under
nuvarande lagstiftning tvinga vårdgivare att självmant avslöja att man frångår
behovsprinicpen eller att på andra sätt kunna kartlägga sådant agerande.
Det utredningen om reglering av privata sjukförsäkringar ändå visar är att det finns
möjlighet att justera nuvarande skrivningar i ”Uppdrag vårdval” (Region
Västernorrlands villkor för primärvård) så att de förtydligas i enlighet med utredningens
förslag. Motionens förslag om att säkerställa att patienter med en privat vårdförsäkring
inte kan gå före i den offentligt finansierade sjukvården kanske inte kan tillmötesgås fullt
ut men i alla fall så långt det är praktiskt och juridiskt möjligt.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta att bifalla motionen.

att bifalla motionen

Motionär: Caisa Johansson, SSU Örnsköldsvik, August Lundin, SSU Örnsköldsvik
Föredragande: Kristina Nilsson
Motionens att-satser:
att Socialdemokraterna verkar för att ett nationellt journalsystem införs i Sverige

Motionär: Caisa Johansson, SSU Örnsköldsvik, August Lundin, SSU Örnsköldsvik
En trygg vård för alla – kronjuvelen i det svenska välfärdssamhället. Det är en kamp
socialdemokrater har fört ända sedan 1800-talet och som måste föras än i dag. Vår
socialdemokratiska välfärdsmodell att den i samhällsvetenskapen kallas den nordiska
välfärdsmodellen: det finns helt enkelt inget annat sätt att organisera vården som har
tilltalat de nordiska ländernas medborgare.
En viktig pelare i att kunna erbjuda trygg vård är möjligheten för en patient att få god
vård oavsett var denne skickas. Då behöver vårdpersonalen kunna begära ut patientens
journal. I dagsläget är journalsystemen så splittrade att personalen kan få svårigheter att
alls läsa en journal för en patient som skickas mellan två olika vårdinrättningar inom
Örnsköldsviks kommun. Viktig tid kan förloras för en patient som är i behov av akut
vård och något så enkelt som om en patient har allergier kan gå helt under radarn om en
journal inte är tillgänglig.
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Med ett nationellt journalsystem skulle fler kunna få vård snabbare. Det skulle innebära
en avlastning av vårdpersonalen och höja chansen för patienter att vårdas i tid. Det är en
välbehövlig reform för att utveckla svensk vård och höja patientsäkerheten.
Med anledning av ovanstående yrkas:
att Socialdemokraterna verkar för att ett nationellt journalsystem införs i Sverige
att Arbetarekommunen antar motionen som sin egen
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Idag finns ett system som kallas NPÖ (nationell patientöversikt) systemet ämnar främja
samverkan mellan de olika journalsystem som finns i SKR idag. Så har dock fallet inte
blivit, en studie från Linné universitetet pekar på att systemet är långt ifrån färdigställt
och att personal inte heller är fullt insatta i hur NPÖ ska användas. Även professioner
menar att NPÖ inte har nått den önskade framgång som man hade för avsikt att
genomföra, problemet med NPÖ rör främst att översikten enbart väljer ut vissa delar av
journalsystemet och med det måste personal ringa till berörd vårdinstans för att få
fullständig information om vilka prover som tagits vid ett tidigare besök. Professionen
menar också att det inte skulle ses som patientsäkert med det andra alternativet, ett
gemensamt journalsystem som motionären yrkar på. I dagsläget behöver vård och
omsorgspersonal hantera två olika system – journalen och NPÖ.
När det gäller patientsäkerhet utreds den i skrivelsen ” Införandeprocessen av ett
nationellt system inom hälso- och sjukvården” som pekar på att som systemet ser ut
idag har vi arbetat med bland annat SITHS kort för att säkerställa att ingen obehörig
läser dina journalanteckningar. Det är svårt att finna argument till varför ett nationellt
journalsystem skulle öka brott mot sekretesslagen, mer än de sekretessbrott som
genomförs idag trots att journalsystemet har fullständig koll på vem som varit inne i
patientens journal genom SITHS.
Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys har genomfört en översikt kring svenska
journalsystem, vi ligger i dagsläget långt efter i utvecklingen och regeringen har en 10 års
(start 2016) plan för att förverkliga ett underlättande av journalsystemen. Dessutom får
dagens journalsystem varierande betyg från SKR även om flera använder samma, så är
vissa kommuner/regioner missnöjda medan andra är nöjda. Detta pekar på att
utbildning kanske är den främsta vägen att gå för att både förstå sig på sitt valda
journalsystem men också för att förstå sig på hur man arbetar med NPÖ.
Med ovanstående information bör vi sträva efter ett bättre system, frågan om
patientsäkerhet gällande sekretess kommer alltid att debatteras. Det kommer alltid att
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finnas ”fel person på fel plats” som trots övervakning begår brott mot sekretesslagen,
frågan är om detta ska få beröva SKR på vinsten kring patientsäkerhet men också att
sänka kostnaden när man använder ett och samma system. I stället för att idag det sker
upphandling i varje region och kommun. Enligt modellen kring NPÖ framkommer det
som motionärerna har påpekat, en brist på patientsäkerhet när systemet inte visar all
information som behövs för en god och nära vård – vilket vi Socialdemokrater i
Västernorrland arbetar för. När systemet inte meddelar vilka prover som togs vid ett
tidigare besök i en annan region uppstår en säkerhetsrisk för patienten och även en
kostnadsfråga för regionerna. Något ett nationellt journalsystem skulle motverka.
Om regeringen lagt en plan till 2026 för att arbeta med att NPÖ och nuvarande
journaltjänster ska samarbeta, samtidigt som arbetet går trögt enligt Myndigheten för
vård- och omsorg samt vetenskapliga granskningar. Resurserna borde i stället läggas på
att få NPÖ modellen att fungera.
Med ovanstående som grund föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet
besluta att motionen skickas som enskild till distriktskongressen.
Arbetarekommunens representantskap 7 december 2021 beslutade efter votering att
anta motionen som sin egen och översända den till distriktskongressen

att Socialdemokraterna verkar för att ett nationellt journalsystem införs i Sverige

Motionären yrkar att Socialdemokraterna ska verka för ett nationellt journalsystem.
Liknande krav behandlades på partikongressen hösten 2021. I partistyrelsens utlåtanden
underströk man vikten av att journalsystemen kan kommunicera med varandra så att
patienten får en bra överblick och att vårdgivare vid behov kan nå den information som
krävs för att ge en god och säker vård. Samtidigt måste den andra delen av problemet
angripas, som handlar om att läkare och andra yrkesgrupper som skriver i journalerna
beskriver samma diagnos och symptom på samma sätt. Nationellt utvecklingsarbete
pågår på bägge dessa områden. Det finns i dag möjlighet för vårdgivare att dela
journalinformation med varandra när så behövs, när en patient har kontakt med olika
vårdgivare (så kallad sammanhållen journalföring). Detta system behöver utvecklas så att
fler informationsmängder tillgängliggörs. På kongressen behandlades och avslogs även
krav på nya utredningar om tillgänglighet, säkerhet, funktionalitet i det flerjournalsystem
som råder idag inom hälso- och sjukvården. Ett sådant utvecklingsarbete pågår och har
också uppmärksammats, bland annat av utredningen om informationsöverföring inom
vård och omsorg (SOU 2021:4)l ämnades våren 2021 och i januari 2022 har regeringen
beslutat om en lagrådsremiss med förslag på en ny lag om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation. Förslaget innebär bl.a. att patientdatalagens bestämmelser om

43 (84)

sammanhållen journalföring förs över till den nya lagen samt flera lagändringar, bl.a. en
sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. En proposition
planeras till våren 2022 och den nya lagen beräknas kunna träda i kraft den 1 januari
2023. Mot bakgrund av detta arbete föreslår distriktsstyrelsen distriktskongressen
besluta att anse motionen besvarad.

att anse motionen besvarad

Motionär: Lennart Frost, Jan Lundberg
Föredragande: Elina Backlund Arab
Motionens att-satser:
att omorganisera HR verksamheten genom att lägga personalansvaret inom
närsjukvårdsområdena till respektive chef,
att närsjukvårdsområdes direktörerna får det organisatoriska och operativa ansvaret för
all personal inom området,
att närsjukvårdsområdes direktörerna får ansvaret för att etablera en god kontakt med
de anställdas fackliga företrädare och därigenom skapar delaktighet vid allt
förändringsarbete,
att regionpolitikerna får ta ett större ansvar för att informera och förankra alla viktiga
organisatoriska beslut bland partiorganisationer inom Regionen, samt
att politiker och tjänstemän inom respektive närsjukvårdsområde utarbetar en plan för
att minska stafettberoendet
Motion beträffande sjukvårdens organisation
Motionär: Lennart Frost, Jan Lundberg
Sjukvårdens organisation inom Region Västernorrland har under de senaste 10 åren
varit föremål för många förändringar. Förslagen har ofta avvisats av de anställda på olika
grunder och inom olika verksamhetsområden. Detta tyder på att Regionens HR
avdelning inte lyckats förankra eller informera de olika organisatoriska
förändringsförslagen bland de anställda. Politikerna har heller inte etablerat någon
kontakt med Regionens medborgare för att ta reda på deras reaktion på de olika
förslagen.
De anställdas delaktighet vid förändringsarbete är av mycket stor betydelse. Personalens
erfarenhet och kunskap är nödvändigt för att få acceptans i förändringsarbetet. Det är
uppenbart att HR misslyckats i detta viktiga arbete. Detta torde inte bero på ovilja utan
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snarare på att personalansvaret omspänner ett för stort organisatoriskt och geografiskt
område.
För att komma tillrätta med ovanstående problem och underlåtenheten föreslår vi
distriktskongressen att uppdra till Regionens socialdemokratiska ledamöter;
att omorganisera HR verksamheten genom att lägga personalansvaret inom
närsjukvårdsområdena till respektive chef,
att närsjukvårdsområdes direktörerna får det organisatoriska och operativa ansvaret för
all personal inom området,
att närsjukvårdsområdes direktörerna får ansvaret för att etablera en god kontakt med
de anställdas fackliga företrädare och därigenom skapar delaktighet vid allt
förändringsarbete,
att regionpolitikerna får ta ett större ansvar för att informera och förankra alla viktiga
organisatoriska beslut bland partiorganisationer inom Regionen, samt
att politiker och tjänstemän inom respektive närsjukvårdsområde utarbetar en plan för
att minska stafettberoendet
Sollefteå 211115
Lennart Frost

Jan Lundberg

Motionen tillstyrkt av styrelsen för Trästa-Skärvsta S-förening genom ordförande
Curt Noppa
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Motionären tar upp ett mycket angeläget ämne, att som arbetstagare har rätt till en nära
chef som bygger sitt chefskap på information, delaktighet och samverkan. Att som chef
informera och förankra även obekväma beslut och låta personalen vara delaktig är ofta
ett sätt att göra besluten minder obekväma eller hitta lösningar som inte funnits tidigare.
Arbetstagarorganisationerna skall givetvis alltid vara en del i detta arbete.
Jag yrkar därför att repskapet antar motionen som sin egen och skickar den till
distriktskongressen.
Näsåker 20211124
Åsa Sjödén
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att omorganisera HR verksamheten genom att lägga personalansvaret inom
närsjukvårdsområdena till respektive chef,
att närsjukvårdsområdes direktörerna får det organisatoriska och operativa ansvaret för
all personal inom området,
att närsjukvårdsområdes direktörerna får ansvaret för att etablera en god kontakt med
de anställdas fackliga företrädare och därigenom skapar delaktighet vid allt
förändringsarbete,
att regionpolitikerna får ta ett större ansvar för att informera och förankra alla viktiga
organisatoriska beslut bland partiorganisationer inom Regionen, samt
att politiker och tjänstemän inom respektive närsjukvårdsområde utarbetar en plan för
att minska stafettberoendet

Som Socialdemokrater är en god arbetsmiljö och en väl fungerande facklig samverkan
viktiga mål för de verksamheter vi styr över. Detta har också lyfts fram i de
styrdokument som nu finns inom Region Västernorrland. Så när det gäller motionens
förslag kan vi konstatera att mycket redan är genomfört.
Personalansvaret finns hos verksamhetschefen, oavsett om man är organiserad inom
närsjukvårdsområdena eller i länsverksamheterna. Det är en anledning till att Region
Västernorrland minskat antalet medarbetare som varje chef ska vara ansvarig för, då en
för stor personalgrupp under varje chef riskerar att skapa brister i ledarskap och påverka
arbetsmiljön negativt. Därför är också personalansvaret delegerat till verksamhetschef
istället för att ligga på direktörsnivå. Detta har inte minst regionens fackliga
organisationer lyft som en viktig fråga.
När det gäller att ha en god samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
så är det en prioriterad fråga och något som den politiska ledningen noga följer upp. Här
kan man också lyfta den utveckling som sker kring dialogen med länets invånare.
Näsåker i Sollefteå kommun är ett exempel på ett samskapande där både invånare och
personal är delaktiga i utvecklingsarbetet – med mycket spännande och intressanta
resultat så här långt!
Det är mycket positivt att motionärerna lyfter att intresset är stort för det arbete som
sker inom Region Västernorrland. Detta intresse ska vi Socialdemokrater värna inte
minst genom att tillmötesgå önskemål från våra S-föreningar och arbetarekommuner att
få information om och ha dialog om de verksamhetsområden som ligger under Region
Västernorrlands ansvar. Under mandatperioden har företrädare från Socialdemokraterna
på Region Västernorrland vid flera tillfällen besökt både S-föreningar och samtliga
arbetarekommuner och det arbetet fortsätter. Det bör inte begränsas till enbart
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organisationsfrågor utan även principiella frågor och ideologiska frågor, med fokus på
hur vi gemensamt förbättrar samhället utifrån de förutsättningar vi har i Västernorrland.
Motionens förslag om att politiker och tjänstemän inom respektive närsjukvårdsområde
utarbetar en plan för att minska stafettberoendet har också redan genomförts.
Dessutom sker ett arbete tillsammans med kommunerna för att kunna tillmötesgå
kommande behov av kompetens och det sker även ett regionövergripande arbete för att
minska stafettberoendet. Dessutom samverkar Region Västernorrland inom det
Norrländska sjukvårdsregionförbundet och även i nationella grupperingar för att
säkerställa kompetensförsörjningen.'
Sammantaget bedöms motionens samtliga att-satser vara pågående eller redan införda
och därmed bör motionen anses som besvarad.

att anse motionen besvarad

Motionär: Zenitha Nordfjell
Föredragande: Elina Backlund Arab
Motionens att-satser:
att vi verkar för att Socialdemokraterna i Västernorrland tar ytterligare kliv för att leva
upp till motionens intentioner.

Motionär: Zenitha Nordfjell
Vi vet att den psykiska hälsan bland unga är stor.
Vid kongressen 2014 bifölls att-satsen:
"Att vi verkar för att Socialdemokraterna i Västernorrland tar på sig ledartröjan och tar
upp kampen mot den psykiska ohälsan bland unga.
Det har hänt och händer saker på regional och kommunal nivå och det är så otroligt
viktigt. Samtidigt kommer fler och fler anmälningar till Patientnämnd och Etiska
nämnden både vad det gäller tillgänglighet och bemötande.
Idag nekas barn med remiss till BUP att komma dit pga. att de inte anses tillräckligt
sjuka - utan att erbjudas andra alternativ. Det viktiga häri är inte vem som erbjuder
hjälpen (specialistvård, primärvård eller kommuner) utan att den erbjuds.
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Inget barn ska behöva fara illa och därefter hamna mellan stolarna för att vårt skyddsnät
har för stora maskor.
Genom barnkonventionen har Sverige åtagit sig att tillgodose varje barns rätt till sitt liv,
att få överleva och att få utvecklas. Varje barn har rätt till sin psykiska hälsa och rätt till
stöd, vård och behandling för att få denna rättighet tillgodosedd.
Därför yrkar jag:
Att vi verkar för att Socialdemokraterna i Västernorrland tar ytterligare kliv för att leva
upp till motionens intentioner.
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Regionens nya arbetssätt kallat ”Barn- och ungdoms entrén är under uppbyggnad och i
februari ska första patienterna kunna tas emot, där Sundsvall är först ut och
Örnsköldsvik därefter. Denna verksamhet ska avlasta BUP, samordna med andra och
verka som en väg in för de barn och familjer som behöver stöd och hjälp vid psykisk
ohälsa, oavsett om det är specialist- eller primärvårdsbehov eller annat som behövs.
Länets kommuner kommer under 2022 fortsätta att stärka sina förebyggande insatser
med hjälp av både skola och socialtjänst vilket också bör avlasta BUP.
Arbetarekommunens styrelse anser att vi påbörjat resan att ta på oss ledartröjan och ta
upp kampen mot den psykiska ohälsan bland unga, men eftersom vi har mycket kvar vill
vi anta motionen som vår egen.
Med ovanstående som grund föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet
besluta att motionen antas som sin egen
Arbetarekommunens representantskap 7 december 2021 beslutade att anta motionen
som sin egen och översända den till distriktskongressen

att vi verkar för att Socialdemokraterna i Västernorrland tar ytterligare kliv för att leva
upp till motionens intentioner.

Alla barn och ungdomar ska kunna växa upp och utvecklas under trygga förhållanden.
För att det ska kunna bli verklighet behöver länets kommuner och Region
Västernorrland bli bättre på att samarbeta för att möta barn och ungas behov. Idag faller
barn och unga alltför ofta mellan stolarna när verksamheter inte prioriterar samverkan,
även när man vet att det är det som behövs. BVC, elevhälsa och ungdomsmottagningar
behöver ökat stöd och särskilt elevhälsan ska kunna arbeta mer uppsökande. Samverkan
mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska utvecklas och köerna till
barn- och ungdomspsykiatrin måste minska.
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Vi kan göra mer i Västernorrland och vi behöver göra mer. Mycket har gjorts och görs
under den nuvarande mandatperioden. Extra medel till BUP och förändrade arbetssätt
inom den verksamheten för att nå fler är en del, men också att förbättra
omhändertagandet av de barn och unga med allra störst behov av psykiatrisk
behandling. Hälsa-lärande-team och familjecentraler tillsammans med några av länets
kommuner är en annan del. En planerad uppstrukturering och förstärkt samverkansavtal
mellan kommunerna och regionen gällande Ungdomsmottagningarna och digitalisering
av den verksamheten för att kunna nå fler är ytterligare en. Barn- och ungdomsentrén
för tidig och snabb hjälp vid psykisk ohälsa kommer innebära klara förbättringar ju mer
den kommer igång. Nyckeln till att den ska kunna uppnå full effekt är en utökad
samordning och samarbete mellan kommuner och region för att alla barn och unga ska
få rätt stöd på ett enkelt sätt, utan att behöva vänta och utan att deras psykiska hälsa
försämras ännu mer.
Socialdemokrater på alla nivåer behöver arbeta för detta och de folkvalda
socialdemokraterna på regionen ska ta sin del av ledartröjan - och mer därtill.

att bifalla motionen

Motionär: Christina Nordenö
Föredragande: Kristina Nilsson
Motionens att-satser:
att uppdra till länets (S)-riksdagsledamöter att verka för att statsbidrag som syftar till att
höja habiliteringsersättningen både omfattar deltagare enligt LSS och Socialtjänstlagen

Motionär: Christina Nordenö
Regering och riksdag har sedan ett antal år infört ett statsbidrag för att höja
habiliteringsersättningen för som deltar på dagliga verksamheter. Det statsbidraget
behöver ses över. Idag finns bara pengar avsatta till deltagare som har daglig verksamhet
enligt LSS, de som har enligt Socialtjänstlagen får inte ta del av ersättningen.
På våra dagliga verksamheter har vi både Sol och LSS deltagare. Det finns deltagare på
samma arbetsplatser som nu får helt olika ersättningar. Vi ska se till människors lika
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värde, men här har det blivit fel. Det är dessutom svårt att förklara för våra deltagare att
samma arbetsuppgifter och liknande biståndsinsats ger olika ersättningar.
LSS deltagare har en stark föräldragrupp, vilket inte Sol har. Så här tycker jag att vi har
ett ansvar att se till alla får samma förutsättningar att klara av vardagen och samma
stimulans att delta på daglig verksamhet.
Därför yrkar jag:
Att uppdra till länets (S)-riksdagsledamöter att verka för att statsbidrag som syftar till att
höja habiliteringsersättningen både omfattar deltagare enligt LSS och Socialtjänstlagen
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Vi har två Lagstiftningar som kan bevilja insats Daglig Verksamhet till personer som har
någon form av funktionsnedsättning och inte kan delta och verka inom ordinarie
arbetsmarknad.
LSS –lagen omfattar personer med funktionsnedsättning som är yngre än 65 år och fått
det beviljat innan man uppnått 65 års ålder.
SOL omfattar alla medborgare även de med funktionsnedsättning som inte har LSS
beviljat och är över 65 år.
Habiliteringsersättningen är en ersättning för de som deltar i dagligverksamhet och inte
kan vara yrkesverksam i ett ordinärt arbete. LSS lagen är inte tvingande för kommuner
att betala ut habiliteringsersättning, det är frivilligt.
De personer som idag deltar i dagligverksamhet med ett funktionshinder kan vara i olika
åldrar men utför samma uppgifter. Deras beslut om insats kan också särskiljas beroende
på ålder och vilket beslut som ligger till grund för den beviljade insatsen. På grund av de
olika lagsstiftningarnas utformning kan det upplevas som diskriminerande för den
enskilde som deltar i den dagliga verksamheten och detta är något som man bör se över.
Med anledning av ovanstående så föreslår Sundsvalls Arbetarekommun
Att tillstyrka motionen i sin helhet
Att sända motionen till Distriktskongressen

att uppdra till länets (S)-riksdagsledamöter att verka för att statsbidrag som syftar till att
höja habiliteringsersättningen både omfattar deltagare enligt LSS och Socialtjänstlagen
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Motionären yrkar att Socialdemokraterna ska verka för statsbidrag som syftar till att höja
habiliteringsersättningen så att den både omfattar deltagare enligt LSS och
Socialtjänstlagen.
Den socialdemokratiska regeringen införde 2018 ett stimulansbidrag till kommunerna i
syfte att öka antalet kommuner som ger habiliteringsersättning, alternativt öka stödet, till
personer som har beviljats daglig verksamhet i enlighet med Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). Stimulansbidraget, som är på sammanlagt på 350
miljoner kronor årligen, har haft effekt.
Idag får betydligt fler som deltar i daglig verksamhet en dagersättning än tidigare. Under
2020 rekvirerade 274 av landets kommuner detta statsbidrag. Från kommunhåll har det
samtidigt uppmärksammats att stimulansbidraget bara omfattar beslut som är fattade
med stöd av LSS som grund. Men många kommuner ger samma stöd till personer som
har fått beslut om deltagande i daglig verksamhet med stöd av Socialtjänstlagen (SoL).
I det dagliga arbetet gör man ofta ingen skillnad på personer som har fått ett beslut med
stöd av SoL eller av LSS, inte heller när det gäller den habiliteringsersättning som betalas
ut för dem som deltar i verksamheten. Även om det är fråga om två helt olika
lagstiftningar, menar distriktsstyrelsen att detta är fullt rimligt att jämställa den ersättning
som betalas ut. Bara för att kommunen endast får statsstöd för den ena gruppen finns
det inte skäl att särbehandla båda dessa grupper i hur man betalar ut ersättningen för
deltagande i den dagliga verksamheten i kommunen. Samtidigt konstaterar
distriktsstyrelsen att det vore angeläget att man i ett nationellt perspektiv ser värdet av
att även ge ett stöd till habiliteringsersättning för personer som beviljats daglig
verksamhet utifrån beslut som grundats av Socialtjänstlagen (SoL). Distriktsstyrelsen
föreslår därför distriktskongressen besluta att bifalla motionen

att bifalla motionen

Motionär: Zenitha Nordfjell,, Emil Nordfjell,, Olle Häggström
Föredragande: Per Nylen
Motionens att-satser:
att vi aktivt verkar för att sänka alkoholkonsumtionen.
att vi har en tydlig åtgärdsplan för hur vi ska sänka alkoholkonsumtionen.
att partiet arbetar fram ett alkoholpolitiskt program/riktlinjer som gäller på alla politiska
nivåer.
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Motionär: Zenitha Nordfjell,, Emil Nordfjell,, Olle Häggström
Vi är alla medvetna om alkoholens negativa inverkan på vårt samhälle. För många har
det förödande konsekvenser. Många barn och ungdomar växer upp i missbruksmiljö
och kostnaden för vad alkoholen kostar vårt samhälle överstiger högt vad vi får in och
då har vi inte räknat in det mänskliga lidandet.
Av solidaritet till våra medmänniskor är det vår skyldighet att göra förändringar när vi
ser hur många som far illa. En fråga som kostar så mycket för samhället borde vi som
parti också ha riktlinjer i. Det här är en jätteviktig samhällsfråga och vi tror att
allmänheten vill ha tydligare besked från politiken. Vi vill vara tydligare - vill ni?
Kan vi påverka utvecklingen? Vi tror det! Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!
Vi måste visa att det här är en fråga som vi tar på största allvar. De föreslagna
förändringarna kan ta oss en bit på vägen, men det behövs mer.
Vid Distriktskongressen 2009, 2014 och 2018 lyfte vi några alkoholpolitiska frågor och
nu tycker vi att det är dags igen. Hur långt har vi kommit och vart är vi på väg?
Därför vill vi:
Att vi aktivt verkar för att sänka alkoholkonsumtionen.
Att vi har en tydlig åtgärdsplan för hur vi ska sänka alkoholkonsumtionen.
Att partiet arbetar fram ett alkoholpolitiskt program/riktlinjer som gäller på alla politiska
nivåer.
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Historiskt finns en stark koppling mellan arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och
frikyrkorna. Kampen mot alkoholen och alkoholmissbruket handlade om att värna och
politiskt mobilisera utsatta människor inom arbetarklassen. Vissa arbetsgrupper fick
under 1800-talet sin lön i alkohol. Resultatet blev i många fall social utslagning och
lidande för familjerna. Inte minst kvinnorna drabbades hårt. Den gemensamma kampen
blev ett arbete för jämlikhet och jämställdhet.
Idag skiljer sig alkoholkonsumtionen avsevärt. Oavsett socialgrupp är männens
totalkonsumtion tämligen lika, medan andelen högkonsumenter är större i de lägre
socialgrupperna. Även bland kvinnorna har socialgrupperna närmat sig varandra.
Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning. Folkhälsomyndigheten räknar med
att 385000 barn lever i familjer där den ena eller båda föräldrarna har en riskkonsumtion
av alkohol. Därför bör vi som Motionärerna vill minska alkoholkonsumtionen och
förebygga missbruk av alkohol för att skapa ett starkare och tryggare Sverige
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- Partiet vill förbättra missbrukarvården och stärka psykiatrin
- Slå vakt om Systembolagets monopol eftersom det motverkar okontrollerbar
försäljning av alkohol
- Vi säger nej till så kallad gårdsförsäljning då det inte är förenligt med EU:s regler för
att kunna ha detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker
- Skärpta bestämmelser om näthandel med alkohol i syfte att värna Systembolagets
ensamrätt
- Skärpta insatser mot smuggling av alkohol
Mycket är gjort och mycket mer finns att önska.
Arbetarekommunen instämmer i att fler åtgärder bör vidtas för att minska
alkoholkonsumtionen, där en tydlig åtgärdsplan bör vara ett av verktygen. Likaså anser
Arbetarekommunen att alkoholfria alternativ och alkoholfria aktiviteter ska ingå i
riktlinjer/policys för partiets verksamhet.
Med ovanstående som grund föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet
besluta att motionen antas som sin egen och översänds till distriktskongressen
Arbetarekommunens representantskap 7 december 2021 beslutade att anta motionen
som sin egen och översända den till distriktskongressen.

att vi aktivt verkar för att sänka alkoholkonsumtionen.
att vi har en tydlig åtgärdsplan för hur vi ska sänka alkoholkonsumtionen.
att partiet arbetar fram ett alkoholpolitiskt program/riktlinjer som gäller på alla politiska
nivåer.

Distriktsstyrelsen delar motionärernas bild av att alkohol kan ge förödande
konsekvenser. Den socialdemokratiska regeringen har under 2021 presenterat en ny
ANDTS-strategi, med ett långsiktigt mål att minska tillgången till bland annat alkohol.
Detta ligger således i linje med det motionärerna anför för vårt parti. Efter kontakt med
motionärerna har de tydliggjort att motionen avser det egna partiet, på samtliga nivåer
från AK, distrikt och centralt. Nämnas kan att vissa arbetarekommuner, t ex Kramfors,
redan idag har riktlinjer samt utbildning i alkohol, droger och sociala medier.
Distriktskongressen kan dock inte ta beslut som gäller partiet centralt.
Distriktsstyrelsen föreslår därför bifall på den första och andra attsatsen, samt avslag på
den tredje attsatsen.

att bifalla 1a och 2a att-satserna och att avslå tredje att-satsen
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Motionär: Åke Nylén Ljunga-Borgsjö S-förening
Föredragande: John Åberg
Motionens att-satser:
att stoppa möjligheten att hävda eftersupning för att försöka blir frikänd från rattfylleri.

Motionär: Åke Nylén Ljunga-Borgsjö S-förening
Vårt mål är att ingen ska dö av rattfylleri. Med en eftersupningslag kommer vi ett steg
närmare det målet.
Stoppa möjligheten att hävda eftersupning för att försöka bli frikänd från rattfylleri. Det
görs genom att införa en förändring i trafikbrottslagen, förslagsvis med den lydelse som
var formulerad redan i 2013 års departementspromemoria om eftersupning:
”den som efter att ha fört ett motordrivet fordon eller spårvagn inom de närmaste sex
timmarna efter färden förtär en alkoholhaltig dryck eller brukar narkotika eller något
annat medel som avses i 4 § och då inser eller har skälig anledning att anta att färden kan
medföra utredning om rattfylleri, döms till böter eller fängelse i högst sex månader”
Jag föreslår att:
Stoppa möjligheten att hävda eftersupning för att försöka blir frikänd från rattfylleri.
Åke Nylén
Ljunga-Borgsjö S-förening
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Ånge arbetarekommun instämmer med motionären om att eftersupning är ett problem
som bör stävjas, förslagsvis så som motionären beskriver.
I Sverige kan man berusad köra på en människa och bli friad från rattfylleri genom att
säga att man blev stressad och därför drack efter olyckan. Det kallas eftersupning. I
Norge kan man inte undkomma ansvar genom detta kryphål i lagen. Har du varit med
om en trafikincident där polisen kan komma att behöva utreda händelsen så får du inte
dricka alkohol inom sex timmar efter olyckstillfället. Gör du det så likställs det med
rattfylleri.
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Det finns även en motion från KD som behandlar detta, denna motion ligger idag hos
justitieutskottet. (Motion 2019/20:212)
Ånge arbetarekommuns repskap antar motionen som sin egen och sänder den till
distriktskongressen.
Jan Filipsson ordförande Ånge arbetarekommun

att stoppa möjligheten att hävda eftersupning för att försöka blir frikänd från rattfylleri.

Distriktsstyrelsen delar motionärens syn I frågan. Det är inte rimligt att en person kan
dricka alkohol efter att ha varit inblandad I en bilolycka och därmed kunna bli frikänd
från rattfylleri.
Vi ska sträva mot en nollvision gällande dödsfall I trafiken och motionens intention kan
bidra till att vi kommer närmare det målet.
Det är bra att motionären lämnar att-satsen i sitt förslag öppen och förutsättningslöst
eftersom det möjliggör för våra riksdagsledamöter att ta med med sig frågan utan
inlåsningar i tidigare förslag som exempelvis den departementspromemoria från 2013
som det hänvisas till i motionen.
Distriktsstyrelsen föreslår att bifalla motion nr 18 och att besvara motion nr 19

att bifalla motion nr 18 och besvara motion nr 19

Motionär: Jan Olov Häggström,, Åke Nyhlén (Ånge)
Föredragande: John Åberg
Motionens att-satser:
att Stoppa möjligheten att hävda eftersupning för att försöka bli frikänd från rattfylleri.
Detta kan göras genom att införa en ändring i trafikbrottslagen, eventuellt med den
lydelse som var formulerad redan i 2013 års departementspromemoria om
eftersupning:”Den som efter att ha fört ett motordrivet fordon eller en spårvagn inom
de närmaste sex timmarna efter färden förtär en alkoholhaltig dryck eller brukar
narkotika eller något annat medel som avses i 4 § och då inser eller har skälig anledning
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att anta att färden kan medföra utredning om rattfylleri, döms till böter eller fängelse i
högst sex månader…”

Motionär: Jan Olov Häggström,, Åke Nyhlén (Ånge)
I vårt land kan man köra bil berusad och ställa till med en trafikolycka men bli friad från
rattfylleri genom att hävda att man druckit alkohol efter att man ställt till med olyckan.
Detta heter eftersupning.
Vårt mål är att ingen ska dö av rattfylleri. Med en eftersupningslag kommer vi ett steg
närmare det målet.
Vi föreslår distriktskongressen
Att Stoppa möjligheten att hävda eftersupning för att försöka bli frikänd från rattfylleri.
Detta kan göras genom att införa en ändring i trafikbrottslagen, eventuellt med den
lydelse som var formulerad redan i 2013 års departementspromemoria om
eftersupning:”Den som efter att ha fört ett motordrivet fordon eller en spårvagn inom
de närmaste sex timmarna efter färden förtär en alkoholhaltig dryck eller brukar
narkotika eller något annat medel som avses i 4 § och då inser eller har skälig anledning
att anta att färden kan medföra utredning om rattfylleri, döms till böter eller fängelse i
högst sex månader…”
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
På frågan om att kriminalisera eftersupning vid trafikbrott så har detta motionerats ett
antal gånger och senast 2020 av Adnan Dibrani och Hans Hoff (båda S).
Alkohol- och/eller drogpåverkade förare är inblandade i många olyckor. Tyvärr kan
rättsväsendet inte lagföra en del av dessa förare då de säger att de druckit efter
olyckstillfället. Med eftersupning menas att en person som misstänks för
rattonykterhetsbrott men som anträffats en stund efter körningen påstår sig ha druckit
alkohol först efter körningen. Det har i flera rättsfall blivit vanligare framför allt vid tex
dikeskörningar då utandningsprov inte kunnat tas omedelbart.
Eftersom det inte finns någon bra statistik i frågan är det oklart hur många fall det exakt
rör sig om. Enligt uppgifter i media och från polisen anses antalet fall i alla fall ha ökat
under senare år.
Norge har haft en lag mot eftersupning i över 50 år. Erfarenheterna därifrån är att lagen
inte skapat några problem under alla dessa år. Fordonsförarna vet vad som gäller
Flera statliga utredningar har analyserat frågan, dock utan att det har lett till
lagstiftningsåtgärder. Det är nu dags att ta tag i detta igen.
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Med ovanstående som grund föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet
besluta att motionen antas som sin egen och översänds till distriktskongressen
Arbetarekommunens representantskapet 7 december 2021 beslutade att översända
motionen till distriktskongressen som sin egen.

att Stoppa möjligheten att hävda eftersupning för att försöka bli frikänd från rattfylleri.
Detta kan göras genom att införa en ändring i trafikbrottslagen, eventuellt med den
lydelse som var formulerad redan i 2013 års departementspromemoria om
eftersupning:”Den som efter att ha fört ett motordrivet fordon eller en spårvagn inom
de närmaste sex timmarna efter färden förtär en alkoholhaltig dryck eller brukar
narkotika eller något annat medel som avses i 4 § och då inser eller har skälig anledning
att anta att färden kan medföra utredning om rattfylleri, döms till böter eller fängelse i
högst sex månader…”

Distriktsstyrelsen delar motionärens syn I frågan. Det är inte rimligt att en person kan
dricka alkohol efter att ha varit inblandad I en bilolycka och därmed kunna bli frikänd
från rattfylleri.
Vi ska sträva mot en nollvision gällande dödsfall I trafiken och motionens intention kan
bidra till att vi kommer närmare det målet.
Vi ska sträva mot en nollvision gällande dödsfall I trafiken och motionens intention kan
bidra till att vi kommer närmare det målet.
I motion nr 18 lämnar motionären i att-satsen i sitt förslag öppen och förutsättningslöst.
Det möjliggör för våra riksdagsledamöter att ta med med sig frågan utan inlåsningar i
tidigare förslag. Motion nr 19 hänvisar i sin att-sats till en departementspromemoria från
2013. Därför föreslår distriktsstyrelsen att bifalla motion nr 18 och att besvara motion
nr 19.

att bifalla motion nr 18 och att besvara motion nr 19
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Motionär: Amanda Wahlsten Ljunga-Borgsjö S-förening
Föredragande: Malin Svanholm
Motionens att-satser:
att lagen om grov kvinnofridskränkning ändras, och att brottet skall anses som ett
perdurerande brott

Motionär: Amanda Wahlsten Ljunga-Borgsjö S-förening
Sverige har uppmärksammat behovet av förstärkt skydd för kvinnor som är våldsutsatta.
Gällande rådande lagstiftning möjliggör gör man inte tillräckligt för kvinnor att våga
anmäla eller tala om våldet de utsatts för. Det är välkänt att det är ett ofantligt stort
mörkertal kring kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Vi har börjat i fel ände
genom att tala om högre straff som enbart kan ske när en förövare blivit dömd. Att
prata om högre straff för dessa brott är absolut aktuellt och av hög vikt. Dock måste vi
först och främst göra det möjligt för rättssystemet att kunna åtala dessa förövare för
dessa brott innan vi börjar tala om straff. När vi inte kan åtala eller ställa dessa män till
rätta för det våld som de utsatt en kvinna för, så blir sanktionen att vi aldrig kommer att
nå den effekten kring hårdare straff för män som utövar våld mot kvinnor.
Normaliseringsprocessen är en teori som används gällande kvinnor som lever eller har
levt i en misshandelsrelation. Genom denna teori är det inte svårt att förstå varför en
kvinna inte lämnar den man som misshandlar henne eller att det kan ta väldigt lång tid,
upp till flera år för kvinnan att komma till den punkten att hon vågar anmäla sin
förövare. När den kvinnan som varit utsatt för våld fått det hoppet om rättvisa samt
modet till att anmäla sin förövare, får då mötas av responsen att det inte är möjligt att
åtala hennes förövare för allt våld hon varit utsatt för. Detta med anledning av att det
gått för lång tid och att brotten är preskriberade. Vi som samhälle har ett ansvar att
aktivt prioritera samt värna för de våldsutsatta kvinnornas rättssäkerhet. Vi har ett
ansvar att tydligt markera att vi som samhälle står bakom och stödjer våldsutsatta
kvinnor och att vi tar ställning för deras rätt till frigörelse och rättvisa från sin förövare.
I Sverige har man år 1998 infört brottet grov kvinnofridskränkning i brottsbalken med
syftet att skydda kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Lagen grov
kvinnofridskränkning har en preskriberingstid på 10 år. Problematiken med denna lag
samt preskriberingstiden är att det bara ser fint ut på papper och i teorin. I praktiken
samt verkligheten så kan man inte verka efter denna preskriberingstid, på grund av att
grov kvinnofridskränkning inte anses som ett perdurerande brott. Perdurerande brott
innebär att brottet inte anses vara begånget under ett visst tillfälle utan att det fortgår
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tills dess att tillståndet upphört. Det innebär att preskriberingstiden för våldet beräknas
för varje misshandelstillfälle för sig och misshandel är ett brott med en preskriberingstid
på 5 år. Trots om det varit systematiskt våld och under flera år, så kommer det inte gå
att åtala förövaren för dessa övergrepp om gärningarna är över 5 år gamla. Att lagen
grov kvinnofridskränkning har en preskriberingstid på 10 år innebär ingen förändring
eller skillnad i den verkliga världen för våldsutsatta kvinnor. Sverige värdesätter
rättssäkerhet högt och våldsutsatta kvinnors rättssäkerhet måste stärkas för så som
rättsväsendet är uppbyggt nu är det inte deras rättssäkerhet och rättstrygghet som
prioriteras.
För så som det fungerar i verkligheten idag så innebär preskriberingstiden på 10 år för
grov kvinnofridskränkning egentligen ingenting då det inte anses som ett perdurerande
brott och då utgår man från de andra lagarnas preskriberingstid. Genom denna
lagändring skulle det möjliggöra för rättsväsendet att åtala förövare för allt våld som de
utsatt en kvinna för i en relation samt stärka våldsutsatta kvinnors rättstrygghet i Sverige.
Jag yrkar på att:
Lagen om grov kvinnofridskränkning ändras, och att brottet skall anses som ett
perdurerande brott.
Amanda Wahlsten Ljunga-Borgsjö S-förening
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Mot bakgrund av ovanstående yrkas
Lagen om grov kvinnofridskränkning ändras, och att brottet skall anses som ett
perdurerande brott

att lagen om grov kvinnofridskränkning ändras, och att brottet skall anses som ett
perdurerande brott

Distriktsstyrelsen är enig med motionären om att mer behöver göras för att få ett slut på
våldet som till största del kvinnor utsätts för, där de ska känna sig som allra tryggast.
Framförallt måste mer och fler saker göras för att det första slaget aldrig ska ske.
Kvinnofridskränkning och grov kvinnofridskränkning är ett brott som kommit till för
att det är återkommande slag, psykisk misshandel och kvinnor som utsätts av män. Det
är upprepade slag som var och ett inte har så högt straffvärde men eftersom det är
återkommande och mot en närstående så blir straffet högre. Ju allvarligare en kränkning
är, desto färre gärningar krävs. För att vara upprepad måste det röra sig om minst två
gärningar. Att våldet är systematiskt och upprepat utgör kärnan i grov
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kvinnofridskränkning. Skulle det vara en grov misshandel så är det just det och inte
kvinnofridskränkning. Som motionären skriver så är preskriptionstiden 10 år vilket gör
att slag/misshandel som skett tidigare inte kan tas med i anmälan.
När det gäller perdurerande brott så handlar det om ett brott som pågår under längre
tid. Ta en kidnappning som exempel, det brottet sker ju när kidnappningen sker. Sen
kan det ju pågå i åratal, alltså att man håller någon fånge i säg 15 år. Men det är ju i
lagens mening ”bara” ett brott, kidnappning. För perdurerande brott börjar inte
preskriptionstiden löpa förrän dess att brottet är avslutat.
Kvinnofridskränkning är ju inte ett brott utan precis tvärtom, flera upprepade
handlingar som pågår under längre tid. I juridisk mening går det med andra ord inte att
kombinera innebörden av perduerande (ett brott) med ett lagrum som bygger på ett
helhetgrepp om flera brott. Preskriptionstiden för kvinnofridskränkning är som sagt 10
år, och att ändra preskriptionstiden det är en annan fråga än det som motionen tar upp.
Sen skriver motionären om kvinnors rättssäkerhet. Rättssäkerhet handlar om att vi,
ingen av oss, ska bli dömda för något vi inte gjort. Alltså att vi har ett system som har
ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället. Man ska inte åtalas eller dömas utan
tillräcklig bevisning, eller att det inte finns stöd i lagen och att alla medborgare bedöms
på samma sätt. Tragiskt nog handlar rättssäkerhet mer om gärningsmän än om offren.
Utifrån ovanstående resonemang där det tydliggörs att det i juridisk mening inte går att
kombinera innebörden av perduerande (ett brott) med ett lagrum som bygger på ett
helhetgrepp om flera brott, såsom kvinnofridskränkning. Därför föreslår
distriktsstyrelsen att motionen avslås.

att avslå motionen

Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik
Föredragande: Åsa Sjödén
Motionens att-satser:
att Socialdemokraterna ska verka för en differentierad skolpeng där kommunala skolor
tilldelas högre skolpeng än privata skolor
att Socialdemokraterna ska verka för att kommunala huvudmän inte ska vara skyldiga
att ersätta enskilda huvudmän vid renovering eller nybyggnation av kommunala skolor
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Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik
De allra flesta har känt på nedskärningar i skolans värld. Det kan vara något så enkelt
som att skolan får inköpsförbud på pennor och sudd. Det kan också innebära färre
elevassistenter, vattenskador som aldrig åtgärdas och studiematerial som används trots
att pärmarna nötts ut och innehållet blivit daterat.
I boken "En negativ spiral" lyfter rektorn Linnea Lundquist skolnedskärningarna som
ett strukturellt problem. 97 % av kommunerna skär ned på sin verksamhet. Enligt
Lundquist finns tydliga samband mellan nödslakten av små byskolor och
marknadifieringen av skolan.
Kommuner har ansvaret för att alla elever har rätt till utbildning men får inte högre
skolpeng än privata bolag som kan öppna och stänga sin verksamhet var och när som
helst. Om skolpengen blir större, exempelvis när elever lämnar den kommunala och
färre elevers skolpeng ska räcka till lika många skollokaler och lärarlöner, tvingas
kommunerna betala de privata bolagen för att inte "missgynna" dessa. På samma sätt är
kommuner ersättningsskyldiga till privata skolbolag när kommunala skolor renoveras
eller byggs.
Detta innebär ett sluttande plan där privata skolor kan etablera sig i kommuner med
dålig ekonomi, göra elevunderlaget mer ostabilt och svårare att beräkna för de
kommunala skolorna och därefter håva in pengar för varje elev som lämnar de
kommunala skolorna. I takt med att rektorer tvingas skära ned på sina elever försvinner
trygghetspersonal, elevvården försämras och lokalerna blir sämre.
De kommunala skolorna får därefter sämre rykte och ännu fler elever väljer de privata
alternativen, varpå urholkningen av den kommunala skolan fortsätter. Privata skolbolag
överkompenseras ekonomiskt och trycker dessutom ihop fler elever på varje lärare och
klassrum för att ytterligare minska sina kostnader, varpå stora profitmöjligheter skapas
på våra gemensamma skattepengar.
I utredningen "En mer likvärdig skola, minskad skolsegregation och förbättrad
resursfördelning" för den statlige utredaren Björn Åstrand fram förslaget om en
differentierad skolpeng. Då kommuner har större ansvar för skolans elever och anställda
än privata bolag föreslås högre skolpeng till kommunerna.
Detta, i kombination med att slopa kravet på kommuner att ersätta privata bolag när
kommunerna rustat upp sina egna lokaler (vilket i praktiken blir en slags
dubbelbetalning) skulle drastiskt kunna påverka kommunernas ekonomi positivt och
möjliggöra bättre skolor för kommunernas elever.
Därför yrkar vi:
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att Socialdemokraterna ska verka för en differentierad skolpeng där kommunala skolor
tilldelas högre skolpeng än privata skolor
att Socialdemokraterna ska verka för att kommunala huvudmän inte ska vara skyldiga att
ersätta enskilda huvudmän vid renovering eller nybyggnation av kommunala skolor
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Motionären tar upp en mycket aktuell och väldigt komplex fråga för vårt parti ” att
verka för en differentierad skolpeng för kommunala skolor gentemot friskolor.
Friskolereformen kom till i början på 1990-talet av den då borgerliga regeringen. Då
beslutades att en fristående skola skulle få 85 % av kommunens genomsnittskostnad per
elev i ersättning, förutom det möjligheten att ta ut ersättning för speciella utgifter ex
musikinstrument för undervisning. År 1997 höjde den socialdemokratiska regeringen
ersättningen till friskolor med 100 % efter en uppgörelse med Miljöpartiet. Då togs även
möjligheten att ansöka om elevavgifter bort. Det var efter den höjningen som tillväxten
av friskolor tog fart.
Dagens system är att friskoleföretagen får betalt för ett ansvar som de inte har, nämligen
skolpliktsansansvaret. Det är kommunerna som har ansvaret att alla barn har en skola
att gå till. Det ansvaret kostar pengar. Kommunerna har också ansvar för att det finns
skolplatser till de barn som blir utan sina platser om en friskola läggs ner, drar ner på
verksamheten eller går i konkurs.
Vi värnar om rätten att välja skola och vill se en ökad mångfald av pedagogiska
inriktningar . Många friskolor har hög kvalitet och har nöjda elever och föräldrar. Men
regelverket måste skärpas och vinstjakten stoppas.
Socialdemokraternas partistyrelse har tagit fram ett förslag till ett stort ”Skolpaket” som
varit ute på remiss och som nu partiet nu arbetar på med högtryck. Utbildningsminister
Anna Ekström kommer att lägga fram ett förslag till ny lagstiftning under denna
mandatperiod. I förslaget menas att ”Då kommunerna har skolpliktsansvar vilket inte
friskolor har är det oacceptabelt att de får ta del av den ersättningen.” Olämpliga och
oseriösa aktörer ska inte få bedriva skola med ett vinstsyfte. Vi måste stoppa vinstjakten
i skolan.
Att kommunerna är skyldiga att ersätta friskolor vid exempelvis nybyggnationer grundar
sig i ”Lika villkors-principen” att alla barn i verksamheten oavsett kommunal eller
friskola ska ha samma resurser. Ersättningen betalas ut per elev. Exempelvis då nya
förskolan Ängsmarken byggdes i Gullänget får fristående förskolor ersättning utifrån
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kostnaden per barn som räknas utifrån alla förskolebarn i samtliga förskolor som
kommunen driver.
Man kan tycka det vara självklart att denna ersättning ska gå till barnens behov och ge
barnet samma villkor som barnet i den kommunala verksamheten men det är här
oseriösa aktörer ser möjlighet att göra vinstuttag. Det finns däremot inget lagkrav på att
friskolor ska vara återbetalningsskyldig till kommunen om det visar sig att kostnaden
lokal per barn är lägre än budgeterat. Likaså besparingskrav; Om kommunen i april
beslutar om neddragningar på 1% så gäller det kommunens verksamhet från 1/1 samma
år men gäller från 1 april för friskolor.
Eftersom det nu pågår ett intensivt arbete i Partistyrelsen med att lägga fram ett förslag
till ”Skolpaket” där bland annat ”skolpengen” och ett förbud att ta ut vinster i
skolverksamheten finns med menar Arbetarekommunen att motionen följer de
intentioner som partiet har i frågan och att motionen därför kan antas som egen.
Med ovanstående som grund föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet
besluta att motionen antas som sin egen
Arbetarekommunens representantskap 7 december 2021 beslutade att anta motionen
som sin egen och översända den till distriktskongressen

att Socialdemokraterna ska verka för en differentierad skolpeng där kommunala skolor
tilldelas högre skolpeng än privata skolor
att Socialdemokraterna ska verka för att kommunala huvudmän inte ska vara skyldiga
att ersätta enskilda huvudmän vid renovering eller nybyggnation av kommunala skolor

Vår partiledare och statsminister var mycket tydlig i sin regeringsförklaring att en av
hennes tre prioriteringar var ”ta tillbaka kontrollen över välfärden”. Därför är denna
motion både oerhört angelägen och i allra högsta grad relevant.
Om kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt behöver jämlikheten öka och fokus i alla
skolor vara på kunskap och bildning. Den som gör sitt bästa och anstränger sig i skolan
ska ha alla möjligheter att lyckas, oavsett var du bor, vilka föräldrar du har eller vilken
skola du går på. Inga elever ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Så är det inte i dag.
Därför ska vi sätta välfärden först. Det starka samhället behöver ta tillbaka kontrollen
över skolan utveckling från friskolekoncerner. Vinstjakten behöver stoppas och
jämlikheten behöver öka.
Ingen skall sko sig på välfärden, våra skattepengar skall gå till skola, vård och omsorg.
Till att ge eleverna en förstklassig utbildning, de äldre en värdig vård osv. Motionären
grundar sina förslag väl i såväl utredningar som litteratur. Örnsköldsviks Ak lämnar
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också ett tydligt exempel på hur en fri förskola i kommunen kompenserats för en ökad
kostnad hos kommunen och inte den fria förskolan själv. Det är ett system som måste
förändras.
I början av detta år kom en dom i högsta förvaltningsdomstolen att kommuner kan
undvika att betala ut extra ersättning till friskolor genom att kvitta underskott i sin egen
verksamhet mot tidigare överskott. I denna prejudicerande dom menar domstolen att
det är högst rimligt att kvitta nya underskott mot tidigare överskott. Ett problem kan då
vara om det inte finns tidigare överskott att kvitta mot men det är likväl ett steg på
vägen i motionens anda.
Eftersom partistyrelsen jobbar intensivt med att ta fram ett skolpaket där bl a
förändringar av ersättningar till/förbud mot vinstuttag i friskolor och motionen helt går
i linje med detta så föreslår distriktsstyrelsen att distriktskongressen bifalla motionen.

att bifalla motionen

Motionär: Jon Backlund Arab
Föredragande: Åsa Sjödén
Motionens att-satser:
att socialdemokraterna utreder frågan om att förändra programplanerna för de
naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet samt
ekonomiprogrammet genom göra kurser i moderna språk valbara istället för
obligatoriska.
att distriktskongressen ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Motionär: Jon Backlund Arab
På de tre av de studieförberedande programmen är det idag obligatoriskt att eleverna
läser minst 1 kurs i moderna språk. De vanligaste språken är spanska, tyska och franska.
Det är stor brist på legitimerade och behöriga lärare inom dessa ämnen och det utbildas
för få lärare för att täcka behovet på kort- och på lång sikt. Det innebär att många elever
får undervisning av outbildade personer.
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Många elever upplever att kurserna i moderna språk inte går i linje med programmets
övriga kurser och att läsa moderna språk blir tyvärr ett tvång för de som vill gå
naturvetenskapliga-, samhällsvetenskapliga eller ekonomiprogrammet.
Många elever som läst moderna språk på högstadiet upplever också att de saknar
motsvarande kunskaper då de börjar fortsättningskursen i gymnasieskolan och många
väljer därför att byta från till exempel fortsättningskursen i spanska till nybörjarkursen i
tyska.
Kurserna i moderna språk är valbara på de yrkesförberedande programmen samt på det
estetiska programmet.
Vi föreslår därför:
Att socialdemokraterna utreder frågan om att förändra programplanerna för de
naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet samt
ekonomiprogrammet genom göra kurser i moderna språk valbara istället för
obligatoriska.
Att arbetarkommunen ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
Att distriktskongressen ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Socialdemokraterna (www.socialdemokraterna.se) skriver om gymnasieskolan att; En
gymnasieskola är nyckeln till arbete. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa
försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och
fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg. Mot bakgrund av detta vill
partiet att gymnasieskolan ska göras obligatorisk och att skolplikten förlängs till 18 år, att
alla elever ska få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen, att utveckla fler
yrkescollege där branscherna bidrar till utbildningens utformning, att alla
gymnasieprogram ska vara minst treåriga och ge grundläggande behörighet till högskola
samt att alla gymnasieprogram ska innehåll ett estetiskt ämne.
I läroplan för gymnasieskolan (Gy11) anförs under 2.1 Kunskaper; Mål; Det är skolans
ansvar att varje elev på ett nationellt högskoleförberedande program inom
gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kravet för en högskoleförberedande examen
som innebär att eleven har tillräckliga kunskaper för att vara väl förberedd för
högskolestudier. Texten är hämtad från Skolverkets hemsida.
Vad gäller gymnasieprogrammen så finns det 18 nationella gymnasieprogram; sex
högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram samt fem introduktionsprogram.
Motionen handlar om ämnet moderna språk kan ändras från att vara obligatoriskt till
valbara i de högskoleförberedande program där moderna språk idag ingår.
Mot bakgrund av partiets övergripande politik anförs följande;
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Det är av största vikt att undervisning sker av legitimerade och behöriga lärare oavsett
ämne, däribland moderna språk. Detta för att dels ge elever så goda förutsättningar som
möjligt till bildning i ämnet, men också för att stärka möjligheten till slutbetyg i ämnet.
Självklart kan det behövas även annat stöd för att en elev ska lyckas, men behöriga lärare
är av största vikt. Om ändring från obligatorisk till valbar förändrar dessa förutsättningar
är tveksamt, och frågan är om det gynnar elevernas bildning i ämnet?
Att en elev känner att syftet med ämnet inte passar med övriga ämnen i programmet
kan, å ena sidan leda till nyfiket närmande, men å andra sidan att ambitionen att slutföra
kursen och få slutbetyg sjunker. Är det möjligt att knyta ämnet moderna språk till
programspecifika ämnen för att öka intresse och förståelse för syftet med ämnet?
För att kunna bedöma om förändring från obligatorisk till valbar gagnar eleven på sikt
anser AK att mer utredning i frågan behövs. Gymnasieskolan omgärdas av omfattande
styrdokument varav programplanerna är en av flera. Det kan finnas syften med att
ämnet Moderna språk är obligatoriskt och ej valbart som AK ej har möjlighet bedöma i
dagsläget. Därför behövs mer utredning för att pröva frågan.
Arbetarekommunens styrelse föreslår därför representantskapet besluta
Att anta motionen som sin egen och sända motionen till distriktskongressen

att socialdemokraterna utreder frågan om att förändra programplanerna för de
naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet samt
ekonomiprogrammet genom göra kurser i moderna språk valbara istället för
obligatoriska.
att distriktskongressen ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Motionären beskriver väl det problem som finns inom gymnasieskolans
högskoleförberedande program vad det gäller moderna språk. Eleverna känner inte att
deras kunskaper från grundskolan svarar mot de förväntningar som ställs i
gymnasieskolan. Det finns svårigheter att anställa behörig personal och därmed möta
eleverna på deras nivå och anpassa undervisning. Följden blir att många inte fullföljer
kurserna eller byter till ett nybörjarspråk.
Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan
sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning
och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och
utbildning. Onekligen är det så att kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att
ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och
arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden,
ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Därför är det
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viktigt att våra ungdomar fortsätter att stimuleras att läsa moderna språk. Som med all
undervisning behöver form och innehåll utvecklas för att locka fler att studera.
Arbetarekommunen resonerar i sitt svar om hur vida en förändring från obligatorisk till
valbar kurs skulle gagna eleverna på sikt. Ingen elev gagnas av att känna att man
misslyckas med studierna men samtidigt ökar elevernas möjligheter till kommunikation
och arbete när man har kunskaper i moderna språk. Men att utfrån att det är svårt att
anställa legitimerad och behöriga lärare ändra gymnasiets programplaner är fel väg att gå.
Ådalsskolans gymnasium i Kramfors har varit en föregångare vad det gäller
distansundervisning och var tidigt ute med att erbjuda legitimerade och behöriga lärare
via digitalamedier. Efter två år med pandemi torde ingen kunna säga att undervisning via
skärm är omöjligt. I vårt län erbjuder redan flera kommuner detta i sin
språkundervisning bla Ånge. Distriktsstyrelsen föreslår därför att avslå motionen.

att avslå motionen

Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik
Föredragande: Thomas Näsholm
Motionens att-satser:
att Socialdemokraterna verkar för att annonsintäkter på nätet i större utsträckning ska
komma medier till del

Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik
Fria medier är en förutsättning för en levande demokrati. Journalistik måste få kosta om
ett samhälle ska kunna ta del av granskning av makten. Sedan decennier tillbaka är de
traditionella medierna på tillbakagång. Digitaliseringen av samhället har inneburit att allt
färre prenumererar på papperstidningar och kollar på Tv-kanaler. När
prenumerationerna blir färre blir medier alltmer beroende av annonsintäkter.
På senare år har dock annonsintäkter för det mesta funnits online och därför tillfallit
teknikjättar som Google och Facebook. Lokaltidningarna blöder pengar och tvingas bli
uppköpta i stora mediekoncerner men till och med dem har svårt att klara av sin
ekonomi. Journalister sägs upp och allt större områden på kartan blir blindfläckar för
journalistiken. Utan lokala journalister förlorar samhället ett skydd mot ”fake news”.
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Många har närmare till nyheter och fakta från en kompis till en kompis på Facebook än
till medierna då dessa har svårt att klara av sitt uppdrag.
I Frankrike förs en strid för att omfördela annonsintäkter från de stora teknikjättarna till
medierna. Intressekonflikten står mellan multimiljardföretag som vill tjäna ännu mer
pengar och demokratiskt viktig journalistik som riskerar att skäras ner på år efter år när
det journalistiska uppdraget egentligen blir viktigare ju mer tid vi spenderar på sociala
medier bland ryktesspridning och ren propaganda. Sverige bör följa Frankrike och ta
kampen för en ekonomiskt tryggare journalistik som kan värna demokratin.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna verkar för att annonsintäkter på nätet i större utsträckning ska
komma medier till del
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Fri och oberoende media har en viktig demokratisk uppgift att spegla den politiska
debatten och granska makthavare. Här utgör public service en omistlig del. De senaste
tio åren har journalistiken tappat omkring en halv miljard kronor i annonsintäkter varje
år. Trots att det varit högkonjunktur en stor del av tiden.
Tidningars huvudsakliga intäkter utgörs av annonsintäkter. I dag har vi en starkt
hårdnande konkurrens om dessa intäkter där förutom tidningsannonsering,
reklambudskap framförs via direktreklam, kommersiell reklam i tv och radio, bioreklam
och digital annonsering på nätet, inte minst via sökmotorer. Dessutom har den så
kallade reklamkakan krympt på senare tid, vilket gör att aktörerna har mindre
annonsintäkter än tidigare att konkurrera om.
Det är heller inte ett ensidigt svenskt fenomen utan präglar situationen för dagspress i
flertalet länder. I samtliga nordiska länder backar reklammarknaden för
papperstidningar. Reklamkakans minskning är förvisso till stor del konjunkturellt
betingad, men en förbättrad konjunktur kommer inte med automatik att hjälpa de
medier som tillhandahåller journalistik och nyhetsbevakning.
Som motionären nämner så har bl.a. Frankrike tagit upp frågan om de stora
techjättarnas dominans där exempelvis Google anklagats för att ha haft för många hattar
på sig samtidigt: som annonsyta, som köparmäklare för de som vill placera annonser,
som säljarmäklare för de som vill köpa annonsplats, och som marknadsplats där dessa
parter möts. Det franska konkurrensverket har tagit täten och böter har dömts ut då
företaget nyttjat denna dominerande ställning till fördel för sig själv i transaktionerna.
Att länder inklusive Sverige bevakar detta och att konkurrensen bibehålls är mycket
viktigt för mångfalden. Huruvida en omfördelning av annonsintäkter ska kunna ske så är
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det en komplex fråga som torde kräva en mer omfattande utredning av vilken
lagstiftning och regelverk som (EU-gemensamt) kan behövas för att annonsintäkter inte
ensidigt ska hamna hos några få dominerande globala aktörer. Arbetarekommunen delar
motionärens inställning om att detta är en viktig fråga inte minst för det demokratiska
samtalet och den oberoende nyhetsbevakningen och att denna fråga måste lyftas upp på
dagordningen.
Med ovanstående som grund föreslår
Arbetarekommunens styrelse representantskapet besluta att anta motionen som sin
egen.
Arbetarekommunens representantskap 7 december 2021 beslutade att anta motionen
som sin egen och översända den till distriktskongressen

att Socialdemokraterna verkar för att annonsintäkter på nätet i större utsträckning ska
komma medier till del

Motionären tar upp en viktig fråga i sin motion. Att ge ett helt kort ja till motionen är
inte lätt. Men precis som motionären och arbetarekommunen skriver är frågan värd att
titta vidare på och det skrivna ordet är så mycket viktigare än alla annonspengar i
världen. Det behövs därför göras en grundlig utredning om det är möjligt att omfördela
pengar. Distriktsstyrelsen föreslår därför att distriktskongressen bifaller motionen.

att bifalla motionen

Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik
Föredragande: Thomas Näsholm
Motionens att-satser:
att Socialdemokraterna verkar för att bibliotek ska ges ekonomiska förutsättningar för
att finansiera utlåning av digitala böcker
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Motionär: August Lundin, SSU Örnsköldsvik
När arbetarrörelsen demokratiserade Sverige och gjorde bildningen mer tillgänglig för
folket var biblioteken viktiga institutioner för att klara av just det. Att kunna erbjuda
personer oavsett bakgrund, kön och klass tillgång till litteratur och media gjorde Sverige
till ett mer jämlikt land. Biblioteken utmanade på riktigt klassamhället genom att ge fler
möjligheten att läsa och bryta de strukturer som gjorde att ditt jobb, läsvana och
livslängd redan förutbestämts av dina föräldrars jobb.
Samhällets digitalisering har pågått i decennier men det har gått särskilt snabbt de
senaste åren. Allt fler konsumerar böcker digitalt, antingen som ljudbok eller genom att
läsa på mobilen, plattan eller datorn. Ändrade konsumtionsvanor sätter press på
biblioteken att följa med i digitaliseringen för att fortsatt vara relevanta för stora
medborgarskaror. Medan stora plattformar som Storytel och Amazon-ägda Audible
säljer upplevelsen av e-böcker och ljudböcker på samma vis som Netflix säljer
upplevelsen av serier och filmer och som Spotify säljer upplevelsen av låtar, utgjorde de
digitala lånen på folkbiblioteken endast 3 % av utlåningen 2019, innan pandemin. En
stor anledning till detta är att bibliotekens budgetar inte klarar av att låna ut digitalt. En
enda utlånad e- eller ljudbok kan kosta biblioteket mellan 20 och 89 kronor. Biblioteken
skulle utsätta sig själva för konkurs om de försökte utmana de stora
bokströmningsbolagen. Därför tvingas biblioteken ha strikta låneregler för digitala
böcker, med följden att litteratur blir mindre tillgänglig för gemene man. Det drabbar
personer ur lässvaga hushåll allra hårdast.
Dessutom begränsas tillgången på litteratur som inte är ny nog för att stå kvar i hyllorna
och inte heller klassisk nog för att ha en given plats i hyllorna. Ta exempelvis boken
“Tankar om politik”, skriven av tidigare socialdemokratiske skol- och kulturministern
Bengt Göransson. Det är en kort bok där Göransson sammanfattar sin syn på politikens
utmaningar och möjligheter och gavs ut 2010. På de få år som passerat sedan dess har
boken i tryckt form i stort sett försvunnit för den som vill läsa den. Göranssons bok går
inte att hitta i lagret hos Akademibokhandeln. Den finns inte att beställa från någon
bokdistributör online. “Tankar om politik” står inte i var och varannan loppis eller
second hands bokavdelning. Den finns inte att låna ur en hylla i något av Örnsköldsviks
bibliotek. Däremot finns den att låna som e-bok. Sådana böcker finns det en uppsjö av
och biblioteken kommer inte komma ifrån att läsare vill låna dem. Förmodligen
kommer trenden framöver inte vara att färre böcker behöver lånas via nätet. Då måste
samhället se till att biblioteken har de ekonomiska muskler som krävs för att kunna
sprida litteratur och kunskap ut till människor.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
att Socialdemokraterna verkar för att bibliotek ska ges ekonomiska förutsättningar för
att finansiera utlåning av digitala böcker
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ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Regeringen har under denna mandatperiod beslutat om en satsning som kommer att
synas under åren 2021,22 & 23 som kallas ”stärkta bibliotek”, som gett bibliotek
möjlighet att ta del av 150 miljoner 2021 samt 75 miljoner 2022 & 2023.
Vilket i sig är en väldigt bra, men läser man på Kulturrådets hemsida så
skriver de:
” Syftet med det här bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten till
biblioteksverksamhet i hela landet. ”
Vilket skulle kunna innebära en satsning på digitalisering, men på sidan står det även att
finna texten:
” Utgångspunkten för satsningarna ska vara de verksamhetsområden och grupper som
pekas ut i bibliotekslagen. Barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de
nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska är grupper som
pekas ut som prioriterade i bibliotekslagen.”
Det går säkert att knyta dessa mot det digitala utbudet, men det skulle kanske behöva
öronmärkas pengar till just digitalisering, för att säkra en bredd och ett djup på utbudet.
Vi håller med motionären om att biblioteken måste hålla jämna steg med
samhällets krav på utbud, där alltmer önskas digitala , för att kunna tillgodose
sig litteraturen enkelt och i den form de önskar. Möjligheten att inhämta kunskap ur
litteraturen skall inte vara en fråga om man har råd eller inte att ansluta sig till
vinstdrivande leverantörer av digitala böcker, utan i likhet med det fysiska utbudet gå att
nå via biblioteken. Precis som motionären skriver så kommer knappast suget efter
digitala böcker att minska över tid, utan snarare öka.
Med det som bakgrund så bör biblioteken få stöd att kunna möta upp behoven
från invånarna , långsiktigt, och med ett gott utbud.
Med ovanstående som grund föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet
besluta att anta motionen som sin egen.
Arbetarekommunens representantskap 7 december 2021 beslutade att anta motionen
som sin egen och översända den till distriktskongressen

att Socialdemokraterna verkar för att bibliotek ska ges ekonomiska förutsättningar för
att finansiera utlåning av digitala böcker
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Motionären lyfter en viktig fråga med denna motion om digitaliseringsstöd. Biblioteken
är en viktig demokratisk institution. Bibliotekslagen betonar bibliotekens betydelse för
det demokratiska samhällets utveckling och den grundläggande roll de spelar för
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Som motionären lyfter fram behövs
långsiktig finansiering och i dessa dagar är verkligen demokratin något vi bör försvara.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att bifalla motionen.

att bifalla motionen

Motionär: SSU Örnsköldsvik
Föredragande: Jan Filipsson
Motionens att-satser:
att Socialdemokraterna ska verka för att Säkerhetsrådets permanenta medlemmars
vetorätt mot resolutioner begränsas kraftigt

Motionär: SSU Örnsköldsvik
I FN:s Säkerhetsråd sitter sedan decennier tillbaka fem permanenta medlemmar: USA,
Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina. När resolutioner röstas igenom kan vart
och ett av dessa fem länder använda sin vetorätt för att förhindra en resolution. Oavsett
hur många länder som röstar för ett förslag kan det alltså stoppas av att bara ett av dessa
länder sätter sig emot.
Det finns så klart skäl till denna vetorätt. Dessa fem länder är stormakter som har
internationella intressen. De vill självklart inte att världssamfundet ska agera emot dem.
Det betyder dock att FN som organisation är kraftigt försvagad när den i praktiken inte
kan agera om något av dessa länder ansvarar för en konflikt. USA:s härjande i
Mellanöstern, Rysslands krig i östra Europa och Kinas kolonialplaner för Sydostasien
och Afrika är blinda fläckar för FN, intressekonflikter där världssamfundet borde
ingripa.
För att råda bot på problemet behöver dessa fem länders vetorätt, om inte avskaffas,
åtminstone begränsas kraftigt. Sverige har en lång historia av internationell solidaritet
och fredsarbete. Vi bör som land ta på oss ledartröjan för att göra FN mer rättvist och
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för att motverka den handlingsförlamning världssamfundet genomlider när
stormakterna och deras allierade tillåts elda på konflikter.
Därför yrkar vi:
att Socialdemokraterna ska verka för att Säkerhetsrådets permanenta medlemmars
vetorätt mot resolutioner begränsas kraftigt
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Hörnstenen i den socialdemokratiska utrikespolitiken är ett fast FN-åtagande. Vi lever i
en tid då oro och hot påverkar inte bara enskilda länder, utan i många fall flera länder
och stora delar av världen. Till exempel kommer klimatförändringarna att påverka alla.
Så viktigt är att vi också kan samarbeta på en global skala och hitta gemensamma
lösningar.
FN är den viktigaste plattformen i världen för att främja internationell fred och säkerhet.
Men FN kommer aldrig att bli starkare än vad medlemsländerna tillåter. Reformarbetet
måste fortsätta så att ett starkare och bättre rustat FN kan hantera kriser, skydda
internationell rätt och mänskliga rättigheter samt främja utveckling. Det reformarbete
som redan har påbörjats, särskilt när det gäller reformen av säkerhetsrådet, måste
fortsätta för att få ett säkerhetsråd som bättre speglar dagens värld.
Sverige driver på för närmare kopplingar mellan utveckling och fred, medling, större
fokus på konfliktförebyggande och kvinnors större roll i fredsprocessen. I juni 2016
valdes Sverige in som tillfällig medlem i FN:s säkerhetsråd och var dess ordförande i
januari 2017 och juli 2018. Sveriges medlemskap i säkerhetsrådet kännetecknas av
respekt för internationell rätt och mänskliga rättigheter samt vikten av jämställdhet och
ett humanitärt perspektiv.
Med ovanstående som grund föreslår Arbetarekommunens styrelse representantskapet
besluta att motionen antas som sin egen.
Arbetarekommunens representantskap 7 december 2021 beslutade att anta motionen
som sin egen och översända den till distriktskongressen

att Socialdemokraterna ska verka för att Säkerhetsrådets permanenta medlemmars
vetorätt mot resolutioner begränsas kraftigt
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FN är navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. Därför vill
Socialdemokraterna att Sverige genom sin plats i säkerhetsrådet och sitt långa FNengagemang arbetar för ett starkare FN som bättre kan hantera kriser, värna folkrätten
och mänskliga rättigheter samt främja utveckling.
Socialdemokraterna vill.
* Reformera FN:s säkerhetsråd för att bättre återspegla dagens värld
* begränsa, och på sikt avskaffa, vetorätten i FN:s säkerhetsråd
* arbeta för ett öppet och transparent FN, där ansvar kan utkrävas
* att kvinnor får en mer framträdande roll i det förebyggande, fredsskapande och
fredsbevarande arbetet
Distriktsstyrelsen föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

att anse motionen besvarad

Motionär: Margaretha Holmlund, Evert Nederberg, Sonja Lindberg,, Margareta Westin,
Lars-Åke Andersson
Föredragande: Mari Eliasson
Motionens att-satser:
att partiet ska verka för en förbättring av nämndemännens villkor genom
att sammanträdesarvodet höjs till 1 000 kr per dag
att halvdagsersättningen tas bort
att i ersättningen för förlorad arbetsförtjänst ingår semesterersättning samt
kompensation för eventuell uteblivet underlag för tjänstepension på förlorad
arbetsförtjänst hos arbetsgivaren
att nämndemännen ska omfattas av samma skydd och säkerhetsregler som personalen i
domstolen
att förutom den obligatoriska introduktionsutbildningen vid mandatperiodens början
ska nämndemännen få minst en årlig vidareutbildning
att motionen antas i sin helhet och överlämnas till partidistriktets riksdagsledamöter att
verka för motionens krav
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Motionär: Margaretha Holmlund, Evert Nederberg, Sonja Lindberg,, Margareta Westin,
Lars-Åke Andersson
Nämndeman - ett offentligt förtroendeuppdrag
Den senaste tidens fokus på krafttag mot kriminaliteten har medfört att även landets
domstolar har kommit att granskats. Alla riksdagspartier vill ge ökade resurser till alla
delar av rättssystemet för att stävja den ökade brottsligheten. Landets ca 9 000
nämndemän som dömer i domstol tillsammans med juristdomarna behöver därför
uppmärksammas särskilt avseende arbetsförhållanden, ersättningsregler och
kompetensutveckling. Rättvis likartad tillämpning av regelsystemet över landet är viktigt
för nämndemännens villkor. Även en ökning av arvodena behöver snarast komma till
stånd.
Självständiga och opartiska domstolar är en förutsättning för ett välfungerande
demokratiskt samhälle. Domstolarna besitter en stor makt och många av deras beslut
kan vara oerhört ingripande för den enskilde. Allmänhetens förtroende för
rättskipningen är därmed av stor vikt. Syftet med nämndemannasystemet är att ge
medborgarna inflytande och insyn i den dömande verksamheten och därmed skapa
förtroende för
domstolarna. Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att bidra till ett
rättssäkert samhälle.
I dag kan man se att statusen på uppdraget som nämndeman minskar. Tydligt är att det
är svårt att få med yngre personer till detta viktiga uppdrag. Vi behöver även bredda
kåren för att få fler yrkeskategorier mm representerade. Förbättrade villkor för
nämndemännen skulle kunna bidra till att höja statusen på uppdraget och öka intresset
för att bli nämndeman.
Nämndemännen arvoderas med ett heldagsarvode om 500 kr brutto. Arvodes- och
ersättningsbestämmelserna har inte följt med den allmänna löneutvecklingen eller
inflationen. Arvodena har stått still sedan 2007. Därför riskerar de låga arvodena att
allvarligt skada folkförankringen och förtroendet för rättssystemet. Det kan inte vara
rimligt att nämndemännen själva skall finansiera rättsskipningen i Sverige med privata
medel. Tillspetsat skulle man kunna säga att det råder en orättvisa i domstolarna.
2007 höjdes arvodet för en sammanträdesdag från 300 kronor till 500 kronor. Samtidigt
infördes en särskild arvodesnivå (250 kronor) för nämndemän som under en
sammanträdes-dag tjänstgjort kortare tid än tre timmar. Arvodet behöver höjas.
Samtidigt bör halvdagsarvodet tas bort. Som exempel, ibland händer det att en
nämndeman kallas till tjänstgöring heldag men när förhandlingen börjar visar det sig att
den tilltalade inte dyker upp och förhandlingen ställs in. Då får nämndemannen bara
ersättning för en halv dag trots att nämndemannen avsatt en hel dag.
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När ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut så ingår ingen semesterersättning
och inte heller kompensation för inbetalning till tjänstepensionen.
I spåren av den ökande kriminaliteten, ökar också hat och hot mot domstolar och
tjänstgörande nämndemän. Vidare ökar antalet mål som pågår över flera dagar, vilket
ställer högre krav på nämndemännens flexibilitet och vilja att, ofta med kort varsel, åta
sig dessa ofta komplicerade mål.
Arbetsbördan i domstolarna har kraftigt ökat de senaste åren. Detta har inneburit en
hårdare prioritering av mål samt längre väntetider på att målen skall tas upp till
huvudförhandling. En vårdnadstvist kan till exempel tvingas vänta i flera år på ett
avgörande i domstolen. Domstolsverket konstaterar själva att den höga
arbetsbelastningen, sammantaget har lett till en sämre arbetsmiljö i domstolarna.
Domstolsverkets senaste prognos över antalet brottmål, visar på en ökning med 15
procent mellan 2018 och 2022.
För fem år sedan hanterades det ca 84 000 brottmål och nu pekar prognosen försiktigt
på ca 30 000 fler mål per år.
Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att bidra till ett rättssäkert samhälle.
De genomför detta uppdrag med risk för sin egen säkerhet då det inte sällan är grovt
kriminella på andra sidan skranket. Men man gör det för ett högre syfte, för att vara en
garant som säkerställer att demokratin upprätthålls: rättssäkra domstolar med
demokratiskt inflytande.
Börjar rättssystemet få sprickor i fasaden med risk för att krackelera? Jag anser att det är
dags att ta varningssignalerna på allvar och sluta nedvärdera nämndemännens insatser i
domstolarna.
Nämndemännens arbetsvillkor måste snarast förbättras och arvoden och ersättningar
kraftigt höjas. För anställda inom rättsvårdande myndigheter finns omfattande program
för att hantera hat, hot och psykisk påfrestning men vi nämndemän förväntas klara oss
på egen hand. Det ska vara en självklarhet att nämndemännen ska omfattas av
säkerhetsskyddet.
Från tid till annan rapporteras det om nämndemän som tvekar att ta på sig krävande
uppdrag, som kan handla om gängkriminalitet, sexuella övergrepp, vårdnadstvister,
hedersrelaterade brott, eko-brott, tvångsomhändertagande av barn, unga och vuxna mm.
Andra nämndemän låter meddela att de överväger att avsluta sitt åtagande som
nämndeman.
Vi föreslår att distriktsmötet beslutar
Att partiet ska verka för en förbättring av nämndemännens villkor genom
Att sammanträdesarvodet höjs till 1 000 kr per dag
Att halvdagsersättningen tas bort
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Att i ersättningen för förlorad arbetsförtjänst ingår semesterersättning samt
kompensation för eventuell uteblivet underlag för tjänstepension på förlorad
arbetsförtjänst hos arbetsgivaren
Att nämndemännen ska omfattas av samma skydd och säkerhetsregler som personalen i
domstolen
Att förutom den obligatoriska introduktionsutbildningen vid mandatperiodens början
ska nämndemännen få minst en årlig vidareutbildning
Att motionen antas i sin helhet och överlämnas till partidistriktets riksdagsledamöter att
verka för motionens krav
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Motionärerna belyser viktiga delar i att vara nämndeman. Trygghet, säkerhet och skydd i
svåra domstolsförhandlingar. Utifrån ökat hot och hat mot domstolar och tjänstgörande
nämndemän så behöver arbetsvillkoren ses över. Statusen på uppdraget minskar årligen
och som till följd av det så blir de svårare att få yngre att vilja åta sig uppdrag som
nämndeman.
Styrelsen föreslår därför representantskapet
Att anta motionen som sin egen och sända motionen till distriktskongressen

att partiet ska verka för en förbättring av nämndemännens villkor genom
att sammanträdesarvodet höjs till 1 000 kr per dag
att halvdagsersättningen tas bort
att i ersättningen för förlorad arbetsförtjänst ingår semesterersättning samt
kompensation för eventuell uteblivet underlag för tjänstepension på förlorad
arbetsförtjänst hos arbetsgivaren
att nämndemännen ska omfattas av samma skydd och säkerhetsregler som personalen i
domstolen
att förutom den obligatoriska introduktionsutbildningen vid mandatperiodens början
ska nämndemännen få minst en årlig vidareutbildning
att motionen antas i sin helhet och överlämnas till partidistriktets riksdagsledamöter att
verka för motionens krav

Motionärerna lyfter en viktig fråga. Nämndemännens arbetsmiljö har försämrats
märkbart de senaste åren. Arbetsbelastningen och det faktum att allt fler utsätts för hat
och hot, kommer med stor sannolikhet att påverka rekryteringen. Nämndemännen är
representanter för medborgarna i Sverige och ska på så sätt spegla befolkningen. Idag är
en stor del av nämndemannakåren 70 år eller äldre. För att öka möjligheten att fler yngre
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vill åta sig uppdrag som nämndeman, måste villkoren reformeras för att motsvara den
insats som nämndemännen i Sveriges domstolar gör idag. Distriktsstyrelsen föreslår
därför distriktskongressen att bifalla motionen.

att bifalla motionen

Motionär: Emil Nordfjell,, Zenitha Nordfjell
Föredragande: Anette Lövgren
Motionens att-satser:
att vi verkar för att alla våra förtroendevalda i Västernorrland efter valet 2022 erbjuds
att genomgå en utbildning i HBTQIA-frågor. Gärna i samarbete med de som har
sakkunskap

Motionär: Emil Nordfjell,, Zenitha Nordfjell
En del frågor är vi otroligt duktiga och kompetenta i, medan inom andra frågor har vi
en stor utvecklingspotential. Ett område där vi har stor möjlighet att utvecklas är
HBTQIA-frågorna.
Vi som inte möter fördomarna dagligen är nog lite naiva och tror nog att problematiken
inte är så stor. Tyvärr stämmer det inte överens med verkligheten. Även om vi tagit
några steg på vägen har vi en lång väg kvar att vandra.
Kunskap gör oss trygga och vi behöver alla en tryggare plattform. Om vi i framtiden ska
kunna ta kloka beslut är det viktigt att vi får kunskapen så att vi kan arbeta för ett bättre
samhälle. Politiken bestämmer vilken väg vi ska gå och måste sedan förankra den neråt
så att, eventuella kloka beslut, blir till verklighet i vardagen. Kunskapen och bemötandet
hänger ihop.
Det gör ont i hjärtat när vi ser hur medlemmar i bland annat RFSL beskriver hur deras
verklighet ser ut - hur en blir bemött, blir utsatta för mobbing, kränkande behandling
och hot om våld. De vill förändra samhället, inte bara för sin egen skull, utan också för
de barn och unga som växer upp idag. De vill inte att de ska behöva gå igenom samma
som de själva varit med om. De tror på ett bättre samhälle! Det gör vi oxå!
Därför yrkar vi på:
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Att vi verkar för att alla våra förtroendevalda i Västernorrland efter valet 2022 erbjuds
att genomgå en utbildning i HBTQIA-frågor. Gärna i samarbete med de som har
sakkunskap
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
I jämförelse med för 80 år sedan, då det bland annat var olagligt med sexuellt umgänge
mellan samkönade, är situationen för HBTQIA-personer i Sverige idag en helt annan.
Med dagens samkönade äktenskap, diskrimineringslagstiftningar och att homosexualitet
inte längre anses vara en sjukdom så är förbättringen stor, men det innebär inte att vi på
något sätt ”nått målet”. För trots den utveckling som skett så har CIS- och
heteronormerna fortfarande ett starkt grepp, ”bög” används fortfarande som skällsord
och många HBTQIA-personer uttrycker att de blir dåligt bemötta eller inte accepterade
i samhället.
Vi som är politiskt aktiva har ett stort ansvar för att säkerställa att vi konstant rör oss
emot ett samhälle där allas lika värde är en självklarhet och där alla kan känna sig trygga,
sedda och accepterade. För att vi ska kunna göra detta är kunskap inom HBTQIAområdet otroligt nödvändigt och därför ställer vi oss bakom förslaget och tackar
motionsskrivarna för att ni lyfter denna viktiga fråga.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Arbetarekommunens styrelse
representantskapet besluta att anta motionen som sin egen.
Arbetarekommunens representantskap 7 december 2021 beslutade att anta motionen
som sin egen och översända den till distriktskongressen

att vi verkar för att alla våra förtroendevalda i Västernorrland efter valet 2022 erbjuds
att genomgå en utbildning i HBTQIA-frågor. Gärna i samarbete med de som har
sakkunskap

Tack för motionen som belyser ett ämne som vi tror att det i vårat öppna och upplysta
samhälle inte finns några okunskaper i.
På regeringskansliets sida finns denna text:
Alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck. Under senare år har många reformer genomförts som
bidragit till ökad öppenhet i samhället och till att stärka hbtqi-personers lika rättigheter.
Det återstår dock en del utmaningar när det gäller hbtqi-personers situation, inte minst
när det gäller transpersoners situation och den låga kunskapen om situationen för
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personer med intersexvariation. Reformarbetet måste därför fortsätta för att hbtqipersoner ska kunna leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras.
Vi Socialdemokrater ska vara en föregångare i dessa frågor och vi ska ha kunskap som
gör oss trygga, där fördomar och okunskap minimeras.
Distriktsstyrelsen anser att det är ett bra initiativ att genomföra utbildning av
förtroendevalda, och kommer föra dialog med HBT-S Västernorrland om att erbjuda en
utbildning för de som får förtroendeuppdrag i region Västernorrland efter valet. Exakt
form och omfattning får avgöras i planeringskedet. Arbetarekommunerna ansvarar för
utbildning av partiets förtroendevalda på lokal nivå och omfattningen av utbildningarna
för kommunalt förtroendevalda kommer avgöras av intresset och engagemanget från de
enskilda arbetarekommunerna.
Distriktsstyrelsen förslår distriktskongressen
att bifalla motionen
att partidistriktet ansvarar för att erbjuda en utbildningsinsats för förtroendevalda
socialdemokrater i region Västernorrland om HBTQ+-frågor

att bifalla motionen
att partidistriktet ansvarar för att erbjuda en utbildningsinsats för förtroendevalda
socialdemokrater i region Västernorrland om HBTQ+-frågor

Motionär: Bo-Anders Öberg
Föredragande: Niklas Säwen
Motionens att-satser:
att godkänna att motioners resultat redovisas.

Motionär: Bo-Anders Öberg
Undertecknad tror på devisen att man kan var med i vårt parti och påverka. Ett sätt är
att skriva motioner. Utfallet av de motioner som lämnas in är tyvärr inte stort och blir
inte sällan ”besvarade” eller ”avslagna”.
Dock blir en del motioner beviljade och förs vidare in i det politiska systemet, men vart
tar de vägen och vad blev resultatet?
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Oftast får man veta vart motionerna skickats. Intressant är att få veta resultatet, vad det
blev av motionens förslag eller synpunkt.
Exempel. För några år om stödpersonsrollen och en översyn om detta uppdrag.
Motionen beviljades och skulle överlämnas till ett utskott. Tror det var socialutskottet.
Vad hände sen och vad blev det av med motionens intention?
Med anledning av ovan argument så föreslår jag Bo-Anders Öberg
att godkänna att motioners resultat redovisas.
Bo-Anders Öberg
Härnösand
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Arbetarekommunen delar motionärens uppfattning att det är viktigt för alla motionärer
att få återkoppling på sina insatser att skriva motioner. Annars riskeras en uppgivenhet
för den demokratiska processen. Därför bör alla motioner som får bifall och/eller blir
besvarade återredovisas vid nästkommande kongress.
Härnösands Arbetarekommuns styrelse beslutar
att anta motionen som sin egen och
att skicka motionen vidare till distriktsstyrelsen inför DK 2022.

att godkänna att motioners resultat redovisas.

Att skriva motioner till våra beslutande möten, oavsett om det är sin s-förenings
medlemsmöte eller partikongressen, är ett av de verktyg som enskilda medlemmar har
möjlighet att påverka i vårt parti. Det är ett viktigt demokratiskt instrument, och något
vi vill värna. Vi delar också motionärens uppfattning att det är viktigt att partiets högsta
organ mellan års- och medlemsmöten, i partidistriktets fall distriktsstyrelsen, följer upp
de antagna motionerna.
Socialdemokraterna i Västernorrlands kongress 2017 beslutade utifrån en motion att
distriktsstyrelsen ska se över hur det går att ge medlemmar en löpande återkoppling på
de motioner som blir bifallen. Sedan dess har distriktsstyrelsen arbetat utifrån en policy
som beskriver hur arbetsprocessen ska se ut med att redovisa hanteringen av bifallna
motioner, både till motionären och till distriktskongressen.
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Vid distriktsstyrelsens första sammanträde efter distriktskongress behandlas policyn och
samtidigt pekar distriktsstyrelsen ut den/de som är ansvariga för att hantera respektive
bifallen motioner/motions-attsatser. Distriktsstyrelsen fastställer i samband med detta
en tidplan för hur hanteringen av de bifallna motionerna ska redovisas till
distriktsstyrelsen och utifrån det återkopplas till motionären.
Expeditionen meddelar de som utpekats som ansvarig för hanteringen för respektive
motion/motion-attsats att de är ansvariga och hur tidplanen för återredovisning ser ut. I
samband med årsskiftet sker en slutlig redovisning från de som haft ansvar att hantera
bifallna motioner. Distriktsexpeditionen inhämtar redovisningarna för sammanställning
inför distriktsstyrelsen. Expeditionen sammanställer detta tillsammans med eventuell
kompletteringar från distriktsstyrelsen som en del i verksamhetsberättelsen inför
distriktskongressen. Expeditionen delger respektive motionär redovisningen för
hanteringen av de behandlade motionerna. Distriktskongressen behandlar
distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse som inkluderar redovisning av hur bifallna
motioner/motions-attsatser har hanterats.
Vi uppmanar också den eller de som distriktsstyrelsen beslutar att vara ansvariga för
motionen att ha en kontakt med motionären om hur frågan tas vidare och när
förändringar i sakfrågan sker. Eftersom motionären också får kännedom vem eller vilka
som ansvarar för motionen kan också motionären ta kontakt och ställa frågor om hur
motionen arbetas vidare med. När det gäller motioner som lämnas in för
riksdagsbehandling så blir det konkreta resultatet ofta att motionen avslås, då väldigt få
motioner blir bifallna i riksdagen, men det finns andra sätt, t.ex. genom opinionsbildning
och kontakt med nationella företrädare att lyfta motionens förslag.
Distriktsstyrelsen tycker återkoppling och uppföljning av bifallna att-satser är viktigt,
men bedömer att de besluten som såväl distriktskongress och distriktsstyrelse fattat och
genomfört de senaste åren är tillräckliga.

att anse motionen besvarad

Motionär: Mikael Granlund
Föredragande: Niklas Säwen
Motionens att-satser:
att de forum där Socialdemokraterna Västernorrland har mandat att så besluta håller en
så stor del som möjligt av sina möten digitalt även i framtiden.
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Motionär: Mikael Granlund
I snart två år har vi levt med en pandemi och demokratin i vårt samhälle har kunnat
upprätthållas på ett tillfredsställande sätt med hjälp av digitala verktyg.
Det finns utmaningar som har hanterats på ett konstruktivt sätt. Såväl våra kommuner
som vårt distrikt är geografiskt stora och det tarvar resor och restid för att ta sig till
möten.
Självfallet finns ett behov av att mötas fysiskt och det gäller att hitta en rimlig balans
mellan detta och en rimlig arbetsmiljö för fritidspolitiker.
Vi vill att partiets ledningsfunktioner ska spegla det samhälle vi med politikens verktyg
vill utveckla. Att ha små barn, hushåll att dela och fritidsaktiviteter att skjutsa till, kan
innebära att man drar sig för att delta i såväl ett regionalt som ett lokalt politiskt arbete.
Restid och därmed frånvaro från hemmet, tar för mycket tid i anspråk.
Det har sparats miljö och tid i mycket stor utsträckning, samtidigt som avstånden för att
delta på möten har varit lika för alla. Vi har utvecklat en hållbarhet ur flera perspektiv.
Vi vill därför att:
De forum där Socialdemokraterna Västernorrland har mandat att så besluta håller en så
stor del som möjligt av sina möten digitalt även i framtiden.
Mikael Granlund
ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE
Ånge arbetarekommuns repskap antar motionen som sin egen och sänder den till
distriktskongressen.

att de forum där Socialdemokraterna Västernorrland har mandat att så besluta håller en
så stor del som möjligt av sina möten digitalt även i framtiden.

Coronapandemins påverkan på våra möjligheter att arrangera möten, utbildningar och
träffar, har gjort att vår partiorganisation i betydligt större utsträckning än tidigare
behövt använda sig av digitala mötesverktyg. Även om det är många medlemmar som i
perioder tyckt det varit betydligt tuffare att bedriva sitt politiska engagemang över nätet
så innebär också de digitala mötena nya möjligheter för oss som parti. Användande av
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digitala mötesverktyg kan innebära en ökad möjlighet för fler att engagera sig politiskt
och kombinera politiska åtaganden med familje- och yrkesliv.
Distriktsstyrelsen ser positivt på att fortsätta använda sig av digitala mötesverktyg för
såväl infomationsmöten som beslutsmöten. Vi vet att distansmöten, i vårt län med stora
avstånd, möjliggör för fler att delta och minskar restider. Däremot ser distriktsstyrelsen
att det finns möten och tillfällen där det fysiska mötet fortfarande är det bästa
alternativet. Distriktskongresser och valkonferenser är två exempel på forum som vi
anser har både bättre möjligheter att genomföras stadgeenligt i fysiskt format, men
också att det skapar bra forum för partikamrater från hela länet träffas och lär känna
varandra, något som inte den digitala mötesformen möjliggör på samma sätt.
Distriktsstyrelsen har för sina egna samt för verkställande utskottets möten en beslutad
policy för distansmöten som reglerar när det kan ske, och distriktsstyrelsen kommer
fortsätta att bjuda in till digitala möten, utbildningar och seminarier, även efter det att
pandemins restriktioner upphört. Däremot anser distriktsstyrelsen inte att
distriktskongressen bör anta en generell regel, utan vilka forum och vilka tillfällen där
det är möjligt med distansmöten bör avgöras av respektive forum och arrangör.
När det gäller möten för offentliga uppdrag där Socialdemokraterna i Västernorrland
har representanter anser distriktsstyrelsen att huvudregeln ska vara att det är fysiska
sammanträden, men att våra representanter i de forumen, tillsammans med
representanter från andra partier och nomineringsgrupper bör vara de som diskuterar i
vilken utsträckning digitala sammanträden ska vara möjliga. Distriktsstyrelsen föreslår
distriktskongressen besluta att besvara motionen.

att anse motionen besvarad
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