1:4 Förbättra klimatet i det
interna partiarbetet
(Gävleborg)
1:7 Handlingsplan för en
jämställd folkrörelse
(Gävleborg)

• att S-kvinnor påverkar vårt partis utbildningsprogram
och hur vi motverkar dessa negativa strömningar inom
partiet.
• att S-kvinnor påverkar Socialdemokraterna syn på
genusvetenskap och jämställdhetsfrågor så de frågorna
blir ett självklart inslag i Socialdemokraternas
medlemsutbildning och utbildning för förtroendevalda.

• S-kvinnors studieutskott deltar i de utbildningar som Socialdemokraterna, alla
sidoorganisationer och ABF anordnar gemensamt, som diskuterar samverkan kring studier inom
alla delar av partiet.
• S-kvinnors studieutskott deltar i de utbildningar som Socialdemokraterna, alla
sidoorganisationer och ABF anordnar gemensamt, som diskuterar samverkan kring studier inom
alla delar av partiet.
• S-kvinnors förbundssekreterare deltar också i kontinuerliga samtal med Socialdemokraterna,
sidoorganisationerna och ABF om hur arbetet inom rörelsen kan utvecklas.
1:10 Identifikation ska avgöra
• att medlemskap i S-kvinnor ska bygga på
• S-kvinnors stadgar reviderades på Förbundsmötet 2015 och medlemsparagrafen lyder sedan
vem som kan bli S-kvinna könsidentitet inte juridiskt kön.
dess: "Medlem är den som identifierar sig som kvinna, som erkänner S-kvinnors ändamål, följer
(Rebella)
dess stadgar samt betalar medlemsavgift."
1:11 Gemensam hemsida för
• att S-kvinnors förbundsstyrelse utreder möjligheterna • S-kvinnors hemsida har fram till april 2017 varit en del av Socialdemokraternas
S-kvinnor
om en gemensam organisering av hemsidor inom Swebbplattform på EpiServer, där S-kvinnors distrikt har haft möjligheten att ha en undersida. I
(Västerbotten)
kvinnor.
samband med att Socialdemokraterna lanserade en ny hemsida våren 2017 la partiet ner
• att S-kvinnors förbundsstyrelse efter utredning av
sidoorganisationers och partidistrikts undersidor på EpiServer. S-kvinnors nya hemsida är av
hemsidor kommer med ett förslag om hur vi inom Sekonomiska och resursmässiga skäl endast för S-kvinnors förbund. För S-kvinnors distrikt finns
kvinnor ska organisera våra hemsidor.
möjlighet att skapa en lokal hemsida, t.ex. på www.s-info.se eller via Wordpress.
2:1 Brev från migrationsverket • att skrivelser som skickas från Migrationsverket och
• S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson sitter i Migrationsverkets insynsråd som har i uppgift
(Skåne)
andra myndigheter skall i görligaste mån vara skrivna
att följa verksamheten och dess utveckling. Hur service och bemötande fungerar diskuteras ofta
på ett språk som mottagaren förstår.
och S-kvinnor följer frågorna kontinuerligt.
• Migrationsverkets och andra myndigheters serviceskyldigheter regleras i Förvaltningslag
(1986:223), där bland annat rätten till tolk, ombud och biträde specificeras.
• Migrationsverkets arbete präglas av en unik situation där Sverige på kort tid tagit mot väldigt
många asylsökande, vilket lett till stora utmaningar för mottagandet. Migrationsverket arbetar
med en nationell samordning av hela migrationsprocessen, för att förbättra mottagandet och
integrationen från migrantens perspektiv. Tillsammans med åtta myndigheter har de tagit fram
en gemensam plan för utvecklat samarbete i migrations- och integrationsfrågor. Servicecenter
har öppnats i flera kommuner för att samordna myndigheter, kontakter, hjälp och stöd. Målet
är att förenkla för den enskilde individen genom att samla resurser och stärka kvaliteten. Att
individen får tillgång till förståelig information i alla led är en del i det arbetet.
2:3 Erkänn Västsahara
• att S-kvinnor ska arbeta aktivt för att nå målet om ett • S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:1522 "Erkännande av Västsahara". Motionen
(Traneberg-Ålstenerkännande av Västsahara.
avslogs i Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU12 "Mellanöstern och Nordafrika".
Bromma)
• I januari 2016, i samband med att regeringen gick ut med beskedet att inte erkänna
SADR/Västsahara, uttalade S-kvinnor sitt fortsatta stöd för ett fritt Västsahara och vi fortsätter
att driva frågan om ett svenskt erkännande.
2:5 Från praktik till anställning • att S-kvinnor påverkar de regler som styr SFI(Gävleborg)
undervisningen och arbetsmarknadsreglerna i
motionens anda så att anpassningen blir lättare för
våra medborgare att kunna komma ut i arbete utan att
försämra i nuvarande arbetsmarknadsregler.

• Regeringen har satsat på "Snabbspår" för att korta nyanländas tid från ankomst till arbete. I
branscher där det råder brist på arbetskraft samarbetar Arbetsförmedlingen och branscherna
för att underlätta etablering. Snabbspår innebär att svenskutbildning inleds redan på
asylboenden och att nyanländas erfarenheter och kompetens bedöms tidigt. Det innehåller
även yrkes- och utbildningsvägledning, matchning till arbete, svenskutbildning relevant för
yrkesområdet, språkstöd samt handledare och mentorer på arbetsplatserna.

2:6 Förstatliga all hantering av
flyktingar med omedelbar
verkan
(Gävleborg)

• att S-kvinnor påverkar Socialdemokraterna att se över
regelverket för asylhanteringen så att det blir en mer
rättvis fördelning av asylboenden i hela Sverige.
• att S-kvinnor påverkar Socialdemokraterna så att de
ser över reglerna så att stat, regioner, landsting,
kommuner och ideella organisationer kan vara
huvudmän för asylboenden.

2:8 Nej till handeln med
• att S-kvinnor i riksdagen verkar för att den s.k. "tvåkvinnor som utnyttjas som årsregeln" ses över för att ge möjlighet för dessa
sexslavar!
kvinnor att få stanna kvar i Sverige
(Örebro län)
3:4 Använd högskolans
resurser bättre
(Ann-Marie LinnarssonPalm)

• att utreda möjligheten att införa ett tre termins
system på universitet och högskolor.

3:5 Arbetsmiljö
(Norrbotten)

• att antalet arbetsmiljöinspektörer ökas enligt ILO:s
rekommendationer.

3:6 Barnomsorg på obekväm
arbetstid
(Vaplan kvinnoklubb)

• att lagstifta om kommuners skyldighet att erbjuda
barnomsorg på obekväm arbetstid!

• I november 2015 föreslog regeringen en ny lag som innebär att alla kommuner ska bli skyldiga
att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Riksdagen röstade ja till lagen i januari
2016 och den trädde i kraft den 1 mars 2016.
• I februari 2015 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att se över de ekonomiska, juridiska
och praktiska möjligheterna för staten att äga asylboenden. I maj 2015 överlämnade
Statskontoret promemorian "Statligt ägda asylbostäder? Kostnader och konsekvenser".
Slutsatsen är att statlig förvaltning och ägande av asylbostäder inte är ett kostnadseffektivt
alternativ i jämförelse med att Migrationsverket upphandlar bostäder. Utredningen konstaterar
också att statligt ägda asylbostäder skulle innebära ett nytt statligt åtagande och ha vissa
juridiska och praktiska restriktioner.
• Med anledning av det ökade flyktingmottagandet i Sverige under hösten 2015, fick
Länsstyrelserna i uppdrag att göra en inventering av alla lokaler i landet - både statliga,
kommunala, privata och ideella alternativ - som kan användas för tillfälliga asylboenden.
• November 2015 tillsatte regeringen utredningen "Översyn av mottagande och bosättning av
asylsökande och nyanlända" (Dir. 2015:107). Uppdraget ska redovisas senast 31 oktober 2017.
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:2192 "Tvåårsregeln" om att se över
tvåårsregeln och att nyanlända kvinnor ska få reda på sina juridiska rättigheter, vid ankomsten
till Sverige. Motionen avslås i Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU15 "Anhörigoch arbetskraftsinvandring" med hänvisning till att möjligheten till fortsatt uppehållstillstånd
redan finns om ett förhållandet brutits på grund av våld eller kränkning.
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:1393 "Treterminssystem på högskolor och
universitet" om möjligheten att införa ett frivilligt treterminssystem på högskolor och
universitet. Motionen avslås i Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU15 "Högskolan"
med hänvisning till att avvakta ett utredningsförslag om att förkorta studietiden med ökat
utbud av sommarkurser.
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2016/17:895 "Antalet arbetsmiljöinspektörer enligt ILO:s
rekommendationer". Motionen avslås i Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU10
"Arbetsmiljö och arbetstid", men förslaget om ökat antal arbetsmiljöinspektörer anses i
huvudsak tillgodosett genom regeringens ökade resurser som gjort att 75 nya arbetsmiljöinspektörer har rekryterats och utbildats.
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:826 "Rätt till barnomsorg på obekväm
arbetstid" om att stärka tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid i hela landet.
Motionen avslås i Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU11 "Förskolan" med
hänvisning till att frågan behandlats och avslagits redan tidigare under mandatperioden.
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2016/17:890 "Barnomsorg på de tider då föräldrarna
arbetar" om ytterligare insatser för att alla ska ha rätt till barnomsorg även på obekväma tider.
Motionen avslås i Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU14 "Förskolan" med
hänvisning till att frågan behandlats och avslagits redan tidigare under mandatperioden.

3:8 Det måste till förändringar • att S-kvinnor följer Äldrekommissionens arbete och
i lagstiftningen gällande
verkar för att grundbemanningen höjs inom
äldreomsorg
äldreomsorgen, inte bara bemanningen generellt.
(Västerbotten)
3:10

3:11

3:13

3:14

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:2149 "Ökad grundbemanning inom
äldreomsorgen". Motionen avslås i Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU9 "Äldrefrågor"
med hänvisning till de satsningar som redan görs för att öka bemanningen inom äldreomsorgen
och den nya bestämmelsen i socialtjänstförordningen om att det utifrån den enskildes aktuella
behov ska finnas tillgång till personal dygnet runt.
Genuspedagoger i alla
• att S-kvinnor verkar för att genuspedagoger ska
• S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson har deltagit i flera debatter och seminarier och även
Sveriges kommuner
finnas inom förskole- och skolverksamheterna i alla
skrivit en debattartikel om att genuspedagogik är livsviktigt och att det ska integreras i hela
(Skaraborg)
Sveriges kommuner.
skolans verksamhet. (Feministiskt Perspektiv, 11 augusti 2016)
• I utkastet till S-kvinnors nya politiska program kräver vi att en genusmedveten och normkritisk
pedagogik ska genomsyra förskola, skola och fritidsverksamhet.
• På Socialdemokraternas partikongress 2017 biföll motion C68:1 och C69:1 om
genuspedagogik och fler genuspedagoger i skolan.
Gode män och förvaltare – • att förbundet och s-riksdagsgruppen medverkar till en • S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:2160 "Gode män och förvaltare". Motionen
en otidsenlig konstruktion översyn och förändring av nationella regler och
bifalls i Civilutskottets betänkande 2016/17:CU10 "Familjerätt". Riksdagen tillkännager att
(Norrbotten)
lagstiftning kring gode män och förvaltare.
regeringen snarast bör ta initiativ till en uppföljning av hur lagstiftningen på området fungerar,
och i det sammanhanget även överväga andra förbättringar av systemet med gode män och
förvaltare.
• Justitieminister Morgan Johansson har träffat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de
sju Länsstyrelser som har tillsynsansvar för gode män och förvaltare och diskuterat de problem
som finns i tillsynen. Regeringen har också gett ett särskilt uppdrag till länsstyrelserna att
förbättra tillsynen, samt se över behovet av mer lagstiftning. Uppdraget ska redovisas senast 1
september 2017.
Kommunalråds rätt till
• att S-kvinnor verkar för att ta bort de hinder som
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:874 "Föräldraledighet för förtroendevalda i
föräldraledighet
omöjliggör för kommunal/regionråd att som alla andra kommuner och landsting". Motionen behandlas i Konstitutionsutskottets betänkande
(Fritsla kvinnoklubb)
föräldrar ska ges möjlighet vara föräldraledig.
2016/17:KU17 "Kommunala och regionala frågor" som bereds 27 april 2017. Planerat
beslutsdatum 20 juni 2017.
• I september 2015 tillsattes utredningen "Översyn av möjligheterna till föräldraledighet för
statsråd" (dir. 2015:93). SOU 2016:20 "Föräldraledighet för statsråd" presenterades i mars
2016, som innehöll tre modeller som kan användas som stöd för hur ett statsråds frånvaro för
att vara hemma med sitt barn kan se ut. Det är alltid ytterst statsministern som avgör om sådan
frånvaro kan medges och hur den i så fall ska utformas. De tre modeller som tagits fram är:
Statsministern utser en ersättare enligt den s.k. ersättarlistan.
- Statsministern utser en eller flera ersättare genom s.k. § 5-förordnande.
- Statsministern förordnar ett nytt statsråd.
I samtliga fall behåller statsrådets politiska stab som huvudregel sin anställning under
statsrådets frånvaro.
Om politikers villkor
• att SKL tar med frågan om
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:874 "Föräldraledighet för förtroendevalda i
(Bohuslän)
sjukskrivning/deltidstjänstgöring/rehabilitering när det kommuner och landsting". Motionen behandlas i Konstitutionsutskottets betänkande
beaktar frågan om föräldraledighet, samt att S-kvinnor 2016/17:KU17 "Kommunala och regionala frågor" som bereds 27 april 2017. Planerat
också driver att dessa frågor beaktas och tas med i
beslutsdatum 20 juni 2017.
framtida ändringar av Kommunallagen.

3:15 Pensionärers fattigdom
(Norrbotten)

• att pensionärer skall inte tvingas betala mer i skatt än
andra grupper i samhället.
• att Socialdemokraterna arbetar för att
försörjningsstödets norm ses över.

3:16 Samhällets styvbarn
(Skåne)

• att Stat, Landsting och Kommun omedelbart ges i
uppdrag att formulera riktlinjer med rättigheter för
denna grupp av kvinnor och män.

3:17 Solidariskt ansvar –
Skilsmässa/i äktenskap
(Norrbotten)

• att regler och lagar utifrån solidariskt
ansvar/betalningsansvar ses över avseende gemensam
skuld i äktenskap och vid skilsmässa.
• att motionen skickas vidare till S-gruppen i riksdagen
för åtgärder.

3:18 Ställningstagande mot
surrogatmoderskap
(Rebella Unga S-kvinnor)

• att S-kvinnor tydligt markerar mot
• S-kvinnor har vid flera tillfällen kraftfullt sagt nej till surrogatmödraskap. Carina Ohlsson har
surrogatmoderskap, både nationellt och internationellt. skrivit flera debattartiklar bland annat på SVT Opinion (15 feb 2016) och i ett pressmeddelande
(24 februari 2016).
• Vi har även uttryckt våra synpunkter i ett remissvar på utredningen "Olika vägar till
föräldraskap" (SOU 2016:11), som föreslår att surrogatmoderskap inte bör tillåtas inom svensk
hälso- och sjukvård och att kommersiellt surrogatmoderskap bör motverkas.
• På Socialdemokraternas partikongress 2017 bifölls motion A335:8 om att verka för en lag mot
altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap.
• att S-kvinnor ska verka för att sex och samlevnad
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:2147 "Översyn av sexualundervisningen i
ingår som en integrerad del i alla kurs- och
skolan". Motionen avslås i Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU14 "Skolväsendet"
ämnesplaner både i grundskolan och på gymnasiet.
med hänvisning till att flera begrepp som rör sex och samlevnad redan ingår i grundskolans
• att S-kvinnor ska verka för att enhetliga riktlinjer tas
kursplaner och gymnasieskolans ämnesplaner och att läroplanerna förtydligar att
fram gällande hur sexualundervisningen i skolan ser ut undervisningen i sex och samlevnad är ett ämnesövergripande kunskapsområde som ska
nationellt.
integreras i utbildningen.
• S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson har argumenterat för en förbättrad sex- och
samlevnadsundervisning i fler debattartiklar, bland annat i Feministiskt Perspektiv (8 september
2016, och 10 maj 2017).

3:19 Översyn av
sexualundervisningen i
skolan
(Västerbotten)

• I budgetpropositionen för 2016 presenterade regeringen sänkt skatt för de pensionärer som
har lägst pension. Från 1 januari 2016 har "pensionärskatten" avskaffats för inkomster upp till
10 000 kronor/månad. Skatten har även sänkts för pensionärer med inkomster upp till 20 000
kronor/månad.
• Den 1 september 2015 höjdes äldreförsörjningsstödet och bostadstillägg genom att den
skäliga levnadsnivån höjdes. Höjningen är maximalt 100 kronor/månad för ensamstående och
maximalt 50 kronor/månad för gifta/sambos.
• I utkastet till S-kvinnors nya politiska program kräver S-kvinnor att pensionssystemet ses över
i sin helhet och att pension ska beskattas som inkomst på arbete.
• Socialnämnden ansvarar för att erbjuda stöd och avlastning till personer som vårdar en
anhörig (som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning). Det ska ingå i alla
socialtjänstens verksamheter och regleras under socialtjänstlagen kap 5 § 10. Anhöriga har t.ex.
rätt till samtalsstöd, hjälp i hemmet, dagvård eller korttidsboenden för avlastning, samt
ekonomisk ersättning. Det finns alltså redan idag riktlinjer för stöd och avlastning som anhöriga
har rätt till. Däremot är det stor skillnad på hur kommunerna tillämpar riktlinjerna och många
brister i stödet. Det är förstås oacceptabelt. Det är viktigt att följa upp att kommunerna lever
upp till sitt lagstadgade ansvar och att anhöriga får rätt stöd oavsett var de bor.
• S-kvinnor i riksdagen har fråga till regeringen tagit upp att solidariskt betalningsansvar kan
fungera som en form av ekonomisk misshandel och föreslagit att en gemensam skuld efter en
skilsmässa delas i två delar och att man bara behöver betala sin halva.

3:20 Dagens kvinnofällor –
• att S-kvinnor driver frågan om en strategi för hur dels
ojämställdheten och
lönegapet ska täppas till dels hur tryggare
otrygga anställningsformer anställningsformer ska skapas.
(Örebro län)

4:1 Stoppa exploateringen och • att S-kvinnor på alla nivåer verkar i motionens anda.
brott mot kvinnokroppar! • att motionen överlämnas till S-riksdagsgruppen.
(Stockholms stad)

• Ett jämställt arbetsliv, jämställda löner och trygga anställningsformer tillhör S-kvinnors
absolut viktigaste frågor. Många av våra debattartiklar har sin utgångspunkt i dessa frågor. Vi
har bland annat skrivit en debattartikel om arbetsmiljö i Arbetet (16 oktober 2015).
Tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi skrev Carina Ohlsson och flera av distriktens
ordförande debattartiklar om en jämställd arbetsmarknad som publicerades i 12 lokala
tidningar runt om i landet (mars 2016). Carina Ohlsson skrev även om lönediskrimineringen i
Feministiskt Perspektiv 31 mars 2016, samt flera artiklar runt den svenska modellen.
• S-kvinnor deltar sedan flera år i kampanjen "Lön hela dagen" tillsammans med andra
kvinnoorganisationer, kvinnoförbund och fackliga organisationer. Varje år på internationella
kvinnodagen genomförs digitala och fysiska manifestationer runt om i Sverige. Gemensamma
debattartiklar om lika lön har publicerades i Svenska Dagbladet, 2 november 2015 och 8 mars
2016 samt i Dagens Samhälle 8 mars 2017.
• I Almedalen 2016 arrangerades seminariet "S-kvinnors 5-kamp" där framför allt frågor om
lönegapet och ofrivilligt deltidsarbete stod i centrum för debatten.
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:1034 "Missbruket av visstidsanställningar".
Motionen avslås i Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU5 "Skärpta åtgärder mot
missbruk av tidsbegränsade anställningar", men motionen tillgodoses i huvudsak av regeringens
förslag att skärpa åtgärderna mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, där nuvarande
begränsning för allmän visstidsanställning kompletteras med en ny omvandlingsregel.
• Kvinnofrid och kvinnors rätt till sin kropp är centrala frågor för S-kvinnor. Den 25 november
2015 och 2016, på internationella dagen för avskaffande av mäns våld mot kvinnor, skrev Skvinnors ordförande Carina Ohlsson tillsammans med distriktens ordförande debattartiklar om
dessa frågor som publicerades i lokala tidningar i hela landet.
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:586 "Våld i nära relationer" om att följa upp
hur Socialstyrelsens rekommendationer för att upptäcka våld i nära relationer efterlevs av
kommuner och landsting. Motionen avslås i Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU6
"Socialtjänstfrågor" med hänvisning till det arbete som redan pågår.
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:1860 "Kvinnojourernas verksamhet" om ett
ökat och mer jämlikt stöd till kvinnojourer i hela landet. Motionen avslås i Socialutskottets
betänkande 2015/16:SoU6 "Socialtjänstfrågor", men kan anses delvis tillgodosedd i och med att
utskottet ställer sig bakom arbetsmarknadsutskottets bedömning när det gäller regeringens
satsning om 100 miljoner kronor årligen för att stärka kvinno- och tjejjourernas arbete.
• S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson har som ledamot för Europarådet frågat FN:s
generalsekreterare Ban-Ki Moon hur våldet mot kvinnor och flickor världen över ska stoppas.
• S-kvinnor har kraftfullt sagt nej till surrogatmödraskap (jämför motion 3:18).
• S-kvinnor har lämnat remissvar på Människohandelsutredningens betänkande "Ett starkt
straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell
handling" (SOU 2016:42) krävt att straffet för sexköp skärps så att brottet alltid leder till ett
frihetsberövande straff samt att sexköp utomlands kriminaliseras.

• I pressmeddelande den 6 april 2016 och den 4 maj 2016 stod S-kvinnor upp för den svenska
sexköpslagen och för kriminalisering av sexköp utomlands.
• S-kvinnor har lämnat remissvar på Sexualbrottsutredningens betänkande (SOU 2016:60) "Ett
starkare skydd för den sexuella integriteten" där vi bland annat välkomnar att "Samtycke" och
"Oaktsamhet" införs i lagen, men vi är kritiska mot att brottsrubriceringen "Våldtäkt" föreslås
ändras till "Sexuellt övergrepp".
• I ett pressmeddelande den 19 april 2016 tog S-kvinnor ställning för en samtyckeslagstiftning
och uttrycker vårt stöd för Sexualbrottsutredningen. I samband med detta lanserades även en
Facebookkampanj för "Samtycke".

4:2 Stoppa förslagen om
upphandling av
kvinnojourernas
verksamhet
(Traneberg-ÅlstenBromma)

• att S-kvinnors utgångspunkt är att kvinnojourerna
inte ska privatiseras eller kommersialiseras.

4:3 Polisens resurser räcker
inte till – groomingfall
läggs på hög
(Uppsala län)

• att S-kvinnor aktivt arbetar för att driva på så att
arbetet mot grooming intensifieras och utvecklas både
vad gäller utbildning, samverkan, förebyggande
insatser och lagstiftning.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:1381 "Åtgärder mot kommersialiseringen av
kvinnokroppen" om behovet av en översyn av lagstiftningen mot könsdiskriminerande reklam.
Motionen avslås i Civilutskottets betänkande 2016/17:CU12 "Konsumenträtt".
• Inför valet 2014 var förbud mot sexistisk reklam ett Socialdemokratiskt vallöfte. Våren 2015
meddelade jämställdhetsminister Åsa Regnér att regeringen inte tänker införa en sådan lag.
Hösten 2016 uppmärksammade reklambranschen frågan med en utställning om normer i
reklam, men regeringen sa åter nej till lagstiftning. I en intervju (SVT 13 oktober) uttryckte Skvinnors ordförande Carina Ohlsson besvikelse över detta och 19 oktober skrev Carina Ohlsson
en debattartikel i Dagens Arena där S-kvinnor kräv att lagstiftningen införs.
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:1860 "Kvinnojourernas verksamhet" om att
privatiseringar och upphandlingar av kvinnojourernas verksamhet är ett steg i helt fel riktning.
Motionen avslås i Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU6 "Socialtjänstfrågor".
• Regeringen har varit tydliga med att reglerna för offentlig upphandling inte fungerar för ideell
sektor. I februari 2016 presenterades betänkandet "Palett för ett stärkt civilsamhälle" SOU
2016:13. Utredningen ser flera risker för ökad offentlig upphandling på kvinnofridsområdet och
föreslår därför att upphandlingar under ett visst tröskelvärde undantas från kravet på offentlig
upphandling.
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:812 "Nätövergrepp mot barn" om en skärpt
groominglagstiftning. Motionen avslås i Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU18
"Straffrättsliga frågor" med hänvisning till det arbete som pågår med utredningen "Översyn av
straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte" (Ds 2015:49) som föreslår utvidgat
straffansvar och skärpt straff för grooming.
• Inom Polismyndigheten pågår också arbete med ett projekt som syftar till att bygga upp ett
nationellt och flera regionala it-brottscentrum där bl.a. internetrelaterade sexualbrott mot barn
ska utredas, t.ex. barnpornografibrott, vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte (s.k.
grooming), barnsexhandel och prostitution av unga med internet som huvudsaklig kontaktyta.
Ansvarig avdelning (NOA) ska utveckla enhetliga rutiner och arbetssätt inom Polismyndigheten
för sådana brott. De ska verka för starkare nationell styrning och även stärka internationell
samverkan, eftersom detta ofta är gränsöverskridande brott.

4:5 Friande dom i
våldtäktsmål
(Uppsala län)

• att verkar för att regering och riksdag vidtar lämpliga
åtgärder för att intensifiera utbildning av
rättsväsendets personal, främst domare, i frågor om
sexuella övergrepp på barn.
• att verkar för att regering och riksdag initierar
vidareutveckling av vård och behandling av barn som
utsatts för sexuella övergrepp.
• att verkar för att regering och riksdag ser över
skadeståndsnivåerna vid sexuella övergrepp på barn.

4:6 Solidariskt ansvar –
brottsoffer
(Norrbotten)

• att gällande regler och ansvar avseende brottsoffer
ses över.
• att lag och regel avseende rätt till
brottsskadeersättning från Brottsoffermyndighet ses
över.
• att motionen skickas vidare till S-gruppen i riksdagen
för åtgärder.
• att gällande lagar ses över avseende solidariskt ansvar • S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:819 "Brottsskadeersättningen och solidariskt
och betalningsansvar för ungdoms- och andra
betalningsansvar". Motionen avslås i Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU22 "Våldsbrott
brottslingar.
och brottsoffer" med hänvisning till att brottsskadelagen nyligen varit föremål för en översyn.
• att motionen skickas vidare till S-gruppen i riksdagen
för åtgärder.

4:7 Solidariskt ansvar –
ungdomsbrott
(Norrbotten)

4:8 Strippklubbar i
(jämställda) Sverige år
2013?
(S-kvinnor Norrbotten)

• att förbundet och S-riksdagsgruppen arbetar för att
via lagstiftning förbjuda verksamhet som säljer
striptease till kunder.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:836 "Utbildning för rättsväsendet i frågor om
sexuella övergrepp mot barn". Motionen avslås i Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU1
"Rättsväsendet" med hänvisning till det arbete som redan pågår.
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:1014 "Ett nationellt centrum för barnfrid".
Motionen avslås i Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU22 "Våldsbrott och brottsoffer"
med hänvisning till att regeringen redan gett Linköpings universitet i uppdrag att samla och
sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. I uppdraget ingår även att utveckla
metoder för att tidigt upptäcka övergrepp och utveckla effektiva insatser som bidrar till att
skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp. Centret har fått namnet
Barnafrid.
• Sexualbrottsutredningen föreslår i sitt betänkande "Ett starkare skydd för den sexuella
integriteten" (SOU 2016:60) att sexuellt övergrepp och sexuell kränkning som riktar sig mot
barn ska bedömas som grovt. Utredningen föreslår också att brottet "Synnerligen grovt sexuellt
övergrepp mot barn" införs. S-kvinnor har i ett remissvar på betänkandet krävt straffskärpning
för alla sexualbrott mot barn. S-kvinnor kräver i remissvaret också att all vidareutbildning av
rättsväsendets personal som idag erbjuds i frågor om sexualbrott, främst inom
domstolsakademien, inte ska vara frivillig utan obligatorisk.
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:819 "Brottsskadeersättningen och solidariskt
betalningsansvar". Motionen avslås i Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU22 "Våldsbrott
och brottsoffer" med hänvisning till att brottsskadelagen nyligen varit föremål för en översyn.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:822 "Förbud mot strippklubbar". Motionen
avslås i Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU18 "Straffrättsliga frågor" med hänvisning till
att utskottet för närvarande inte är berett att ställa sig bakom ett förbud mot verksamhet som
säljer striptease till kunder.

5:1 Svensk säkerhetspolitik
(Dalarna)

• att Sveriges alliansfrihet ska befästas som den
viktigaste utgångspunkten för svensk säkerhetspolitik.
Nej till Nato-medlemskap.
• att allmän värnplikt för kvinnor och män införs.
• att civila försvarsformer förstärks och att värnplikten
även ska omfatta samhällstjänst.
• att Sverige ska öka sitt deltagande i FN-ledda
fredsoperationer.
• att förbundsstyrelsen anordnar ett seminarium
angående säkerhets- och försvarspolitik.
• att frågan om säkerhets-, försvars- och
integrationspolitik behandlas av
programkommissionen.
• att S-kvinnors programkommission får i uppdrag att
fördjupa sig i frågan om feministiskt fredsarbete.

6:3 Upprätthållande av service
och arbetstillfällen i
mindre tätorter
(Örebro län)

• att S-kvinnor driver frågan om att former för att på
nationell och regional nivå stödja service i mindre
tätorter utvecklas för att skapa jobb som bidrar till att
upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och därmed
stärka jobbförutsättningar och boende i hela Sverige.

7:1 Taket i bostadstillägget
måste höjas för förtidsoch ålderspensionärer
(Örebro län)

• att taket höjs för bostadstillägg för förtids- och
ålderspensionärer så att de kommer ikapp de
hyreshöjningar som skett.

• S-kvinnor står tydligt fast vid ett nej till NATO och att Sverige förblir militärt alliansfritt. Frågan
har debatterat i Morgonbris nr 1-2016 och nr 2-2016 samt kommenterats i ett uttalande på
hemsidan den 6 april 2016 i samband med information om värdlandsstödsavtalet.
• I samband med att "Personalförsörjningsutredningen för försvaret" presenterade sitt
betänkande skrev vi en debattartikel om att S-kvinnor vill ha en allmän värn- och civilplikt och
att detta kan ligga till grund för ett ökat svenskt deltagande i FN-ledda fredsoperationer.
(Dagens Arena, 4 oktober 2016)
• Säkerhets- och försvarspolitik diskuterades vid en träff för distriktsordförande och
förbundsstyrelsen i april 2016, då även en politiskt sakkunnig från Försvarsdepartementet
deltog.
• I april 2016 bjöds S-kvinnors distrikts internationella kontaktkvinnor in till en
heldagskonferens där bland andra utrikesminister Margot Wallström medverkade och
samtalade om freds- och säkerhetsfrågor och ett nej till NATO.
• Programkommissionens förslag till politiskt program har ett kapitel om "Internationell
solidaritet" om global jämställdhet, säkerhets-, försvars-, och fredsfrågor samt ett kapitel om
"Kvinnor och migration" som bland annat handlar om kvinnor på flykt och integrationsfrågor.
• I januari 2017 presenterade den parlamentariska landsbygdskommittén sitt slutbetänkande
"För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd".
Kommittén ger förslag på 75 åtgärder för att ge alla delar av landet möjlighet att utvecklas efter
sina särskilda förutsättningar och tillgodose människors behov av jobb, välfärd och en god
livsmiljö. Några viktiga förslag från kommittén är:
- Näringslivspaket till kommuner med störst utmaningar.
- Ny modell och ökade medel för utbyggnad av bredband till alla innan 2025.
- Samverkan mellan lärosätena och kommunerna för att höja kompetensnivån.
- Fler bostäder genom landsbygdslån.
- Säkerställ finansieringen av kommunala välfärdstjänster.
- En ökad statlig närvaro genom t.ex. en samlad serviceorganisation för ex. Försäkringskassan,
Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
- Omlokalisering av 10 000 statliga jobb från Stockholmsområdet.
- Underlätta för det civila samhället att utveckla landsbygderna.
• I S-kvinnors förslag till nytt politiskt program är dessa frågor en viktig del av kapitlet ”Det
feministiska samhällsbygget”, under rubriken ”Stad och land – hela Sverige ska leva”. S-kvinnor
har även ett Regionalpolitiskt program "Hållbara samhällen och en levande landsbygd".
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:1033 "Översyn av bostadstillägg" om justering
av taket i bostadstillägget. Motionen avslås i Socialförsäkringsutskottets betänkande
2015/16:SfU2 "Ekonomisk trygghet vid ålderdom" med hänvisning till den höjning av
bostadstillägget som gäller från 1 september 2015 och den översyn av förmånen som
regeringen har initierat.

8:3 Förbjud försäljning
av nätdroger
(Eva Hedesand Lundqvist)

• att fortsatt arbete med narkotikaklassning av droger
skall ske.
• att försäljning av nätdroger skall förbjudas på
Internet.
• att motionen bifalls av kvinnoförbundets årsmöte och
skickas till riksdagsgruppen (S) för lämplig
handläggning.

8:4 Förbud mot transfetter
(Norrbotten)

• att transfetter enligt beslut i flera länder skall bli
förbjudet i varor som sälja i svenska butiker.
• att motionen skickas vidare till S-gruppen i riksdagen
för fortsatta åtgärder.

8:5 Narkotikaklassade
läkemedel
(Norrbotten)

• att mer offentlig information måste ske om märkning
av narkotiska läkemedel.
• att mer samtal om narkotiska läkemedel måste ske
liksom om regler och lagar runtomkring detta.
• att motionen bifalls av kvinnoförbundets årsmöte och
skickas till riksdagsgruppen (S) för lämplig
handläggning.
• att ge S-kvinnor i riksdagen uppdrag att verka för att
säkerställa en långsiktig finansiering av samordningsförbundens arbete med finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.
• att Förbundsmötet ställer sig bakom motionen.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:830 "Ökad transparens kring narkotikaklassning
av läkemedel". Motionen avslås i Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU8 "En samlad
strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020" med hänvisning till
statsråd Gabriel Wikströms redogörelse för regeringens arbete med narkotikafrågor (frågesvar
den 13 april 2016).

• att staten tar över rättspsykiatrin.
• att landstingen behandlar människor med
beroendediagnoser.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:829 "Rättspsykiatrin" om att flytta
rättspsykiatrin till statlig nivå. Motion avslås i Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU7
"Hälso- och sjukvårdsfrågor" med hänvisning till att utskottet inte delar motionärernas åsikt.
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:1028 "Tillnyktringsenheter i sjukvården" om att
påverkade personer ska ha rätt till personal med medicinsk kompetens. Motionen behandlas i
Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU10 "Hälso- och sjukvårdsfrågor", som bereds 30 mars
2017. Planerat beslutsdatum 10 maj 2017.

8:6 Om långsiktig finansiering
av samordningsförbundens arbete med
finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser
(Östergötland)

8:7 Rättspsykiatrin och
beroendediagnoser
(Dalarna)

• Nätdroger, eller nya psykoaktiva ämnen som de också kallas är ett växande problem i Sverige
och i Europa. Nätdroger är förbjudet, men för att kringgå lagen gör brottslingar ofta smärre
ändringar av ämnens kemiska struktur, utan att mildra de negativa effekterna. De nuvarande
systemen i EU-medlemsstater och på EU-nivå har svårt att hantera den stora mängden nya
ämnen på marknaden. EUs inre marknad gör det svårt att agera ensamt i en medlemsstat,
därför krävs det gemensamma EU-regler för att ta itu med detta. I Europa-parlamentet driver Skvinnan Anna Hedh arbetet med att anta en lagstiftning som ska göra att upptäckt och förbud
går snabbare och att ett visst ämne ska kunna förbjudas på hela EUs inre marknad.
• Intaget av transfetter i Sverige är 1,7 gram per person och dag. Nivån är lägre än
världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer. 75 % av intaget kommer från naturligt
transfett som finns i mejeriprodukter och i kött från kor och får. Produkter på den svenska
marknaden som innehåller förhöjda halter av industriellt framställt transfett är främst
importerade från andra länder. Sverige stödjer införande av EU-gemensamma åtgärder för
gränsvärden av transfettsyror på produktnivå. EU-kommissionen har under hösten 2016
påbörjat arbetet med en analys av olika alternativ till detta.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:594 "Fungerande finansiella samordningsförbund i hela landet". Motionen avslås i Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU1
"Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning" med hänvisning till att regeringen
redan föreslår att statens andel av finansieringen av samordningsförbunden ökar med 59
miljoner kronor till totalt 339 miljoner kronor för 2016. I betänkandet konstateras också att
Finsam har en unik samverkansstruktur som skulle kunna användas i flera sammanhang, men
att en eventuell utvidgning skulle kräva en översyn av lagen om Finsam, samordningsförbundens resurser och de enskilda förbundens lokala förutsättningar.

8:9 Låt också tänderna räknas
som sjukvård
(Örebro län)

8:12 Angående äldreomsorgen
(Stockholms stad)

9:2 Kvotering till
bolagsstyrelser!
(Vaplans kvinnoklubb)

• att tandvården i Sverige skall räknas som en del av vår • S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:1029 "Tändernas betydelse för hälsan".
sjukvård.
Motionen behandlas i Socialutskottet, beredning av ärendet pågår.
• Socialdemokraternas partikongress 2017 biföll motionerna (D480:1, D488:1, D497:1, D504:1,
D595:2, D634:2, D636:1 och D666:1) om att likställa tandvård med övrig hälso- och sjukvård,
och att den på sikt ska finansieras solidariskt med skattemedel.
• att äldreomsorgen prioriteras av förbundet och ses
• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2015/16:2149 "Ökad grundbemanning inom
som en central feministisk fråga.
äldreomsorgen". Motionen avslås i Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU9 "Äldrefrågor"
med hänvisning till de satsningar som görs för att öka bemanningen inom äldreomsorgen och
den nya bestämmelsen i socialtjänstförordningen om att det utifrån den enskildes aktuella
behov ska finnas tillgång till personal dygnet runt.
• att verka för att ett lagförslag om kvotering i
• I en debattartikel i Dagens Nyheter (30 juni 2016) argumenterar S-kvinnors ordförande Carina
börsbolagsstyrelser tas fram!
Ohlsson för kvotering till bolagsstyrelser.
• att verka för att ett lagförslag om kvotering i
• Regeringen aviserade att de under 2017 ville införa lagstiftning om andelen kvinnor i
kommunala och statliga bolagsstyrelser tas fram!
börsbolagens styrelser. Efter att Alliansen och SD sagt att de skulle rösta mot ett sådant förslag
valde dock regeringen att inte lägga fram förslaget i riksdagen eftersom de saknade majoritet.
• S-kvinnor har beklagat Alliansens och SD:s ställningstagande i en debattartikel i Dagens Arena
(16 januari 2017).
• I S-kvinnors förslag till nytt politiskt program står inskrivet att vi driver kravet om att lagstifta
om kvotering till börsbolagens styrelser.

