
MOTIONSUPPFÖLJNING AV BIFALLNA OCH BESVARADE MOTIONER FRÅN KONGRESSEN 2017

NR RUBRIK/MOTIONÄR BIFALLNA ATT-SATSER ÅTGÄRDER
1:1 Fira 100-årsminnet av kvinnors 

rösträtt!

(Stockholm stad)

• att S-kvinnors förbundskongress uppdrar till förbundsstyrelsen att tillsätta en 

kommitté med uppgift att organisera ett hejdundrande firande av 100-årsdagen av 

den kvinnliga rösträttens genomförande.

• 100-årsminnet av kvinnors rösträtt har uppmärksammats på flera sätt: 

• Morgonbris har under 2018-2019 fokuserat på rösträttens 100-årsjubileum.   

• På Socialdemokraternas partikongress i Örebro 22-24 mars 2019 manifesterade S-kvinnor i tidstypiska kläder 

för att uppmärksamma införandet av den allmänna och lika rösträtten.

• I samband med EU-valet, som sammanföll i tid med 100-årsdagen, togs material fram för att uppmärksamma 

båda dessa händelser. Klubbar och distrikt uppmuntrades att uppmärksammar jubileet med lokala firanden och 

kampanjer. 

• Kampanjfilmer om 100-årsjubileet till bland annat Facebook har tagits fram med S-kvinnors ordförande Carina 

Ohlsson. 

• En särskild kampanjsida om jubileet har skapats på www.facebook.com/Skvinnor100.

1:3 Ändring av medlemsavgift

(Skåne)

• att förbundet driver på så att medlemssystemets teknik utvecklas ytterligare för 

att ge bättre stöd i S-kvinnors medlemshantering.

• att uppdra till redaktionsutskottet att komma med förslag till hur S-kvinnor ska 

påtala hos partisekreteraren att vi vill ha vårt medlemssystem tillbaka.

• S-kvinnors förbundssekreterare deltar i kontinuerliga möten med Socialdemokraterna och övriga 

sidoorganisationer för att utveckla medlemssystemet.

• Kongressen antog en skrivelse till Socialdemokraternas partisekreterare Lena Baastad om en skyndsam 

hantering för ett fungerande medlemsregister.

1:5 Stadgeändring om 

mandatperioder i S-kvinnors 

förbundsstyrelse

(Skåne)

• att stadgarna för S-kvinnors förbund 2§, ändras till att förbundsstyrelsen och dess 

presidium väljes på två år i taget.

• förbundsstyrelsen ges i uppdrag att se över hur arbetssituationen för 

förbundssekreteraren ska förändras när kortad mandattid införs.

• Stadgarna ändrades på kongressen och lyder nu "Mandattiden för ledamöter och ersättare är två år." 

• Styrelsen har antagit en internkontrollplan för förbundskansliet.

1:6 2-åriga mandatperioder för 

ledamöter i förbundsstyrelsen

(Skåne) 

• att stadgarna för S-kvinnors förbund, § 2, ändras till att förbundsstyrelsens 

ledamöter och presidium väljs på två år.

• förbundsstyrelsen ges i uppdrag att se över hur arbetssituationen för 

förbundssekreteraren ska förändras när kortad mandattid införs.

• Stadgarna ändrades på kongressen och lyder nu "Mandattiden för ledamöter och ersättare är två år." 

• Styrelsen har antagit en internkontrollplan för förbundskansliet.

1:7 2-åriga mandatperioder för 

ledamöter i förbundsstyrelsen

(Skåne) 

• att stadgarna för S-kvinnors förbund, § 2, ändras till att förbundsstyrelsens 

ledamöter och presidium väljs på två år.

• förbundsstyrelsen ges i uppdrag att se över hur arbetssituationen för 

förbundssekreteraren ska förändras när kortad mandattid införs.

• Stadgarna ändrades på kongressen och lyder nu "Mandattiden för ledamöter och ersättare är två år." 

• Styrelsen har antagit en internkontrollplan för förbundskansliet.

1:8 Om hur länge uppdragen för S-

kvinnor varar när de väljs på 

förbundskongressen 

(Västerbotten)

• att S-kvinnors förbundsstyrelse bör jobba för att se över att mandattiden för alla 

uppdrag anges.

• Stadgarna ändrades på kongressen och lyder nu "Kongressen väljer tre revisorer samt två revisorsersättare. 

Mandattiden för dessa är två år."

1:11 Beslutsmässiga

(Västerbotten)

• att kongressen beslutar att i stadgan på alla nivåer skall skrivas in andelen 

styrelseledamöter som måste närvara för att styrelsen skall vara beslutsmässig.

• Klubbstadgarna ändrades på kongressen så att de, i likhet med stadgar till förbund och distrikt, anger hur 

många styrelseledamöter som måste närvara för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Stadgarna lyder nu 

"Klubbstyrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ledamöter är närvarande."

2:4 Allmän förskola från 2 års ålder 

(Avantgarde Skåne)  

• att allmän förskola från 2 års ålder införs. 

• att förskolan ska bli kemikaliesmart på sikt.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:2223 "Förskola för alla" om åtgärder för att ge fler barn möjlighet 

till förskolans verksamhet. Motionen avslogs i Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU13 "Förskolan" 

med hänvisning till att utskottet anser att skollagens bestämmelser om erbjudande av förskola är väl avvägda.

• Att allmän förskola ska gälla från två års ålder och att alla förskolor ska vara kemikaliesmarta är krav i S-kvinnors 

politiska program "Den feministiska kampen", som antogs på kongressen 2017.

• Allmän förskola från två års ålder är ett av kraven på vårt vykort om "Välfärd" som togs fram till valrörelsen 

2018.

• S-kvinnors förbund har tagit fram ett besiktningsunderlag av miljöarbete i kommuner och landsting, där 

tillgången till giftfria förskolor är en av frågorna att granska.
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2:5 Förbjud religiösa friskolor 

(Uppsala län)

• att kvinnoförbundet och S-kvinnor i riksdagen verkar för ett förbud mot 

inrättandet av religiösa förskolor.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:2163 "Nationell strategi mot marginaliserade förorter" om att 

bland annat förbjuda religiösa friskolor. Motionen avstyrks i Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU3 "Civila 

samhället inklusive trossamfund" men anses till viss 

del tillgodosedd.

• I S-kvinnors politiska program står det att "S-kvinnor motsätter sig religiösa friskolor och förskolor" och att 

"Förskolor och skolor ska bygga på demokratiska och sekulära värderingar."

• I ett pressmeddelande från mars 2018 välkomnar S-kvinnor Socialdemokraternas vallöfte att förbjuda religiösa 

friskolor.

• Förbud mot religiösa förskolor och skolor var ett av kraven på vårt vykort om "Välfärd" som togs fram till 

valrörelsen 2018.

2:7 Om att göra det lättare att få bo 

på ett särskilt boende för äldre

(Stockholm stad)

• att verka för att praxis ändras genom lagstiftning och motivtexter innebärande att 

äldre personer som känner oro och otrygghet ska ha rätt till en plats på särskilt 

boende.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:874 "Möjlighet till plats på särskilt boende för äldre" om att 

lagstiftningen bör förtydligas så att äldre människor som inte klarar sig själva och känner oro och otrygghet får 

större möjlighet till plats på särskilt boende, oavsett bostadsort. Motionen avslås i Socialutskottets betänkande 

2017/18:SoU14 "Äldrefrågor" med hänvisning till att frågorna för närvarande bereds inom Regeringskansliet i 

betänkande SOU

2017:21 "Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer".

• S-kvinnor driver krav på att en särskild äldreomsorgslag som stärker äldres rättigheter ska införas. Det anges i 

vårt politiska program och var ett av kraven på vårt vykort om "Välfärd" som togs fram till valrörelsen 2018.

2:8 Telestolpar och koppartråd

(Göteborg)

• att ge S-kvinnor i riksdagen uppdraget att verka för att tillgång till telefoni och 

bredband för hushåll och företag säkerställs i hela landet.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:2198 "Tillgång till telefoni och bredband" om att tillgång till 

telefoni och bredband för privatpersoner, företag och kommuner säkerställs i hela landet. Motionen avslås i 

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU9 "It-politik" med hänvisning till att omställningen från en 

kopparnätsbaserad infrastruktur till fiber eller en trådlös teknik fungerar allt bättre samtidigt som processen följs 

upp.

3:1 Ekonomisk politik och ökade 

inkomstskillnader i Sverige 

(Stockholms län) 

• att verka för att regeringen tillsätter en ny ekonomisk utredning där förhållandena 

mellan de kapitalstarka rikaste och medel- och låginkomsttagare belyses, samt 

redovisar vilka ekonomiskpolitiska beslut och omvärldsfaktorer som bidragit till 

detta.

• att verka för att regeringen utifrån denna utrednings resultat föreslår åtgärder som 

åstadkommer en ökad ekonomisk jämlikhet. 

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:603 "Inkomstklyftorna i Sverige" om behovet av en ekonomisk 

utredning där inkomstskillnaderna mellan hög- medel- och låginkomsttagare belyses och orsakerna till de ökade 

inkomstklyftorna förklaras. Motionen avslås i Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU20 "Riktlinjer för den 

ekonomiska politiken".

3:4 Säkra livsmedelsförsörjningen i 

Sverige

(Skåne)

• att S-kvinnor verkar för att regeringen skyndsamt arbetar fram en 

livsmedelsstrategi som säkerställer ett nationellt krislager.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:2623 "Nationellt krislager" om att en säker tillgång på livsmedel, 

oavsett situationen i omvärlden, är grundläggande för vår trygghet. Motionen avslås i Försvarsutskottets 

betänkande 2017/18:FöU7 "Civilt försvar och krisberedskap" men intentionerna i motionen anses i huvudsak 

tillgodosett i och med det arbete som påbörjats för att se över livsmedelsberedskapen och de extra medel som 

regeringen tillfört myndigheterna för att stärka det civila försvaret.

Sida 2



MOTIONSUPPFÖLJNING AV BIFALLNA OCH BESVARADE MOTIONER FRÅN KONGRESSEN 2017

4:1 Lön och pension

(Norrbotten)

• att S-kvinnor fortsätter arbetet med att nå jämställda löner.

• att S-kvinnor höjer rösten i syfte att förbättra för kvinnor med de sämsta 

pensionerna.

• att S-kvinnor verkar för en bättre modell för lönebildning.

• att motionen, ifall den antas, sänds vidare till S kvinnors förbundsstyrelse för att 

verka i motionens anda.

• S-kvinnor deltar sedan flera år tillbaka tillsammans med fackförbund, kvinnoorganisationer och andra politiska 

kvinnoförbund i samarbetet "Lön hela dagen" för jämställda löner. På internationella kvinnodagen varje år skriver 

vi en debattartikel om löneskillnaderna och fotograferar det klockslag efter vilket kvinnor arbetar gratis i 

förhållande till män. "Lön hela dagens" krav är:

1. Jämställd föräldraförsäkring.

2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer.

3. Skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar.

4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

• Att avskaffa lönegapet mellan kvinnor och män och att skapa jämställda pensioner var två av kraven på vårt 

vykort om "Jämställt arbetsliv" som togs fram till valrörelsen 2018.

• S-kvinnor har länge krävt att pensionssystemet måste ses över i sin helhet för att nå jämställda pensioner. I 

december 2017 kom den blocköverskridande pensionsgruppen överens om att modernisera det svenska 

pensionssystemet. Vi välkomnar särskilt att grundskyddet för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna höjs 

genom ett tilläggsbelopp till garantipensionen och att taket i bostadstillägget höjs. Pensionsgruppen beslutade 

också om en handlingsplan för jämställda pensioner som ska arbeta långsiktigt och årligen redovisa 

pensionsgapet och utvecklingen av mer jämställda pensioner.

4:4 Förändra heltidsnormen till 30 

timmar

(Skåne)

• att S-kvinnor tydligt driver frågan om att förändra heltidsnormen till 30 timmar per 

vecka.

• att S-kvinnors förbundskongress antar motionen.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:608 "Nationell uppföljning av försök med förkortad heltidsnorm" 

om att följa upp och utreda de försök som pågår. Motionen avslås i Arbetsmarknadsutskottets betänkande 

2017/18:AU8 "Arbetsmiljö och arbetstid" med hänvisning till att det är arbetsmarknadens parter som i första 

hand bör komma överens om eventuella arbetstidsförkortningar.

• S-kvinnor har utrett fackförbundens syn på förkortad heltidsnorm i kartlägningen "30 timmars arbetsvecka - 

realism eller utopi?".

4:6 Uppräkning av sjukersättning 

(Skåne) 

• att S-kvinnor tydligt driver frågan om att sjukersättningen ska uppräknas enligt 

inkomstbasbeloppet.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:1117 "Uppräkning av sjukersättning" om att uppräkning av 

sjukersättningen bör ske med hänsyn till inkomstbasbeloppet istället för som idag med prisbasloppet. Motionen 

avslås i Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU1 "Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 

och funktionsnedsättning" med hänvisning till att hel inkomstrelaterad sjukersättning och aktivitetsersättning 

höjts från 64 procent till 64,7 procent av den försäkrades antagandeinkomst samtidigt som den ekonomiska 

tryggheten vad gäller villkor och nivåer för aktivitets- och sjukersättning stärkts.
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4:7 Tidsplan för individuell 

föräldraförsäkring senast 2020!  

(Skåne)

• att S-kvinnors förbundskongress antar motionen och därmed aktivt driver att 

Socialdemokraterna ska sätta upp en tydlig tidsplan för hur målet om en 

individualiserad föräldraförsäkring ska nås senast 2020.

• att S-kvinnor aktivt driver opinionsbildning i frågan.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:799 "Tidsplan för individualiserad föräldraförsäkring" om att det 

krävs en tidsplan för när föräldraförsäkringen ska individualiseras. Motionen avslås i Socialförsäkringsutskottets 

betänkande 2017/18:SfU3 "Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn" med hänvisning till 

utredningen om en modern föräldraförsäkring (dir.2016:10) som gör en bred översyn av föräldraförsäkringen.   

• Utredningen SOU2017:101 ”Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för 

föräldraförsäkringen” presenterades i december 2017. Utredningen föreslår att:  

- föräldrapenning ska ges i totalt 460 dagar. Av de måste 390 dagar tas ut innan barnet fyller tre år. Resterande 

dagar ska kunna tas ut med max 10 dagar/år till och med att barnet är tio år.

- fem månader (151 dagar) i föräldraförsäkringen reserveras för respektive förälder.

- föräldraförsäkringen ska anpassas till olika familjekonstellationer genom att de dagar som inte är reserverade 

ska kunna överlåtas till andra personer än föräldrarna.

- alla dagar i föräldraförsäkringen ska utgå med ersättning på sjukpenning- eller grundnivån.

- dagar med föräldrapenning på grundnivå ska också reserveras för vardera föräldern.

S-kvinnor har i ett remissvar på utredningen välkomnat förslagen. Vi framhåller dock att vi anser att 

föräldraförsäkringen, liksom andra socialförsäkringar, ska vara helt individuell. En ökning med ytterligare två 

reserverade månader är dock ett stort steg i rätt riktning på vägen mot en helt individualiserad föräldraförsäkring.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2018/19:703 "Tidsplan för individualiserad föräldraförsäkring". Motionen 

avslås i Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU21 "Ekonomisk familjepolitik" med hänvisning till att 

utredningsförslagen i betänkandet "Jämställt  föräldraskap  och  goda  uppväxtvillkor  för barn" (SOU  2017:101) 

för närvarande bereds inom Regeringskansliet.

5:1 Hälsocentral för äldre 

(Västerbotten)

• att om detta inte är möjligt att fordra, att det då på varje hälsocentral finns en 

läkare och en sjuksköterska som har god geriatrisk kunskap. 

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2018/19:2092 "Geriatrisk kunskap nödvändig på vårdcentraler och 

hälsocentraler". Motion avslås i Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU8 "Hälso- och sjukvårdsfrågor" med 

hänvisning till att utredningen "Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) bereds i 

Regeringskansliet.

5:3 Bättre stöd till personer med 

långvarig psykisk sjukdom

(Dalarna)

• att bättre stöd behöver finnas för personer med långvarig psykisk sjukdom. • S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:820 "Bättre stöd till personer med långvarig psykisk sjukdom" om 

att t.ex. skapa tätare tillgång på personal, utveckla olika boendeformer och skapa naturliga mötesplatser. 

Motionen avslås i Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU9 "Hälso- och sjukvårdsfrågor" med hänvisning till de 

omfattande medel som avsatts för att bl.a. genomföra olika utvecklingsinsatser på området, för att skapa en 

effektiv primärvård för att möta personer med psykisk ohälsa samt för uppbyggnaden av regionala resurscentrum 

för psykisk hälsa.

5:4 Om ökade satsningar för att 

förebygga och behandla psykisk 

ohälsa.

(Dalarna)

• att öka satsningarna på medicinsk forskning för att utveckla nya och bättre sätt att 

förebygga och behandla psykisk ohälsa.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:862 "Nya och bättre sätt att förebygga och behandla psykisk 

ohälsa" om att mer insatser krävs inom psykiatri och mot psykisk ohälsa samt ökade resurser till medicinsk 

forskning. Motionen avslås i Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU17 "Forskning" med hänvisning till 

att behovet av särskilda medicinska forskningssatsningar kan omhändertas inom ramen för den särskilda process 

för prioritering av kunskapsbehov som sker inom Vetenskapsrådet.

5:5 Om ökad kunskap om barn som 

lever med missbrukande 

föräldrar. 

(Dalarna)

• att öka kunskapen och ge större uppmärksamhet till barn som lever med 

missbrukande föräldrar.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:2667 "Öka kunskapen och ge större uppmärksamhet till barn som 

lever med missbrukande föräldrar" om bättre kunskap och samverkan mellan samhällets aktörer i dessa frågor. 

Motionen avslås i Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU16 "Högskolan" med hänvisning till den ordning 

som gäller, nämligen att lärosätena själva ansvarar för utbildningsutbudet liksom hur utbildningarna läggs upp så 

att examensmål uppfylls. I betänkandet framhålls dock att regeringen avser att förstärka utbildningsmoment i 

vissa utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta kvinnor och barn.

5:6 Tänderna tillhör kroppen 

(Skåne)

• att tandvården ska vara lika för alla och ska föras in under hälso- och sjukvårdens 

högkostnadsskydd.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:752 "Tänderna är en del av kroppen" om att tandvården borde bli 

en del av den övriga sjukvården och bekostas på samma sätt. Motionen avslås i Socialutskottets betänkande 

2017/18:SoU9 "Hälso- och sjukvårdsfrågor" genom så kallad förenklad beredning, då den rör samma frågor som 

riksdagen behandlat och avslagit tidigare under valperioden.
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6:1 Nollvision för våld i nära 

relationer som folkhälsopolitiskt 

mål. 

(Gotland)

• att S-kvinnor verkar för att nollvisionen för våld i nära relationer konkretiseras i ett 

folkhälsopolitiskt mål.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:711 "Nollvision för mäns våld mot kvinnor" om att en nollvision 

för mäns våld mot kvinnor måste konkretiseras i ett folkhälsopolitiskt mål. Motionen avslås i Socialutskottets 

betänkande 2017/18:SoU15 "Folkhälsofrågor" genom så kallad förenklad beredning, då den rör samma frågor 

som riksdagen behandlat och avslagit tidigare under valperioden.

6:5 Förbjud osunda kroppsideal 

(Stockholms län)

• att osunda kroppsideal motverkas i reklam i offentliga rum.

• att reklam i kollektivtrafiken som främjar osunda kroppsideal förbjuds.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:787 "Motverka osunda kroppsideal" om att motverka osunda 

kroppsideal i reklam i offentliga rum samt att reklam i kollektivtrafiken som främjar osunda kroppsideal förbjuds. 

Motionen avslås i Civilutskottets betänkande 2017/18:CU10 "Konsumenträtt" genom så kallad förenklad 

beredning, då den rör samma frågor som riksdagen behandlat och avslagit tidigare under valperioden. 

• Förbud mot sexistisk reklam är ett av kraven på vårt vykort om "Rätt till din kropp" som togs fram till 

valrörelsen 2018.

7:1 Om vapenexport 

(Österlens S-kvinnor)

• S-kvinnors kvinnoförbund ska driva frågan om att vapenexport till länder som är 

involverade i väpnade konflikter ska upphöra.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:2680 "Vapenexport med demokratikriterier" om att det ska vara 

ett hinder för svensk vapenexport i fall där demokrati och mänskliga rättigheter brister eller ett land är i väpnad 

konflikt. Motionen avslås i Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU9 "Skärpt exportkontroll av krigsmateriel" 

men utskottet skriver att motionen i huvudsak anses tillgodosedd. Utskottet delar regeringens bedömning att det 

ska införas ett demokratikriterium i det svenska regelverket för kontroll av krigsmateriel. Demokrati ska liksom 

respekten för mänskliga rättigheter beaktas inom ramen för den helhetsbedömning som görs i ett 

tillståndsärende. Utskottet anser dock inte att det är nödvändigt eller lämpligt att ett demokratikriterium ska 

utformas som ett ovillkorligt hinder, utan att tillståndsprövningen ska avgörs utifrån helhetsbedömningen.

8:2 Prioritering av flickor och kvinnor 

i samband med 

kvotflyktingsmottagande 

(Stockholm stad)

• att svenska insatser för flyktingar i högre grad kan riktas mot kvinnor och barn. • S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:795 "Prioritering av flickor och kvinnor i samband med 

kvotflyktingmottagande" om att prioritera flickor och kvinnor som kvotflyktingar. Motionen avslås i 

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU15 "Migration och asylpolitik" med hänvisning till att ett 

ställningstagande till kvotflyktingsystemet och humanitära visum bör avvaktas tills utredningsbetänkandet 

"Lagliga vägar för att söka asyl i EU" (SOU 2017:103) har gått på remiss. 

• Migrationsminister Heléne Fritzon (S) deltog på en distriktsordförande- och förbundsstyrelseträff i maj 2018 där 

migrationsfrågorna diskuterades och S-kvinnors ståndpunkter lyftes.

8:3 Tidsbegränsade 

uppehållstillstånd 

(Västerbotten)

• att S-kvinnors kongress beslutar att S-kvinnor skall verka för att lagen om 

tidsbegränsade tillstånd upphävs.

• På S-kvinnors kongress antogs det nya politiska programmet "Den feministiska kampen" där ett krav är att 

"Permanenta uppehållstillstånd ska gälla för alla som beviljats status som flyktingar och skyddsbehövande".  

• Migrationsminister Heléne Fritzon (S) bjöds in och deltog på S-kvinnors distriktsordförande- och 

förbundsstyrelseträff i maj 2018, där migrationsfrågorna diskuterades och S-kvinnors ståndpunkter lyftes. 

• S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson är ordförande för Europeiska Socialdemokraters migrations och 

integrations nätverk samt ledamot av Europarådets svenska delegation, där migrationsfrågorna diskuteras.

8:5 Ett humant flyktingmottagande 

(Skåne)

• att regeringens åtstramningar i flyktingpolitiken inte blir permanenta.

• att den flyktinglag som gäller fr.o.m. 24 november 2015 tas bort.

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:791 "En human flyktingpolitik" om att den tillfälliga skärpningen 

av flyktingpolitiken, bland annat när det gäller rätten till familjeåterförening och tillfälliga uppehållstillstånd, blir 

just tillfällig. Sverige ska vidare efterleva barnkonventionen och stärka barnperspektivet i asylrätten och ha ett 

tydligt jämställdhetsperspektiv för kvinnor och barn på flykt. Motionen avslås i Socialförsäkringsutskottets 

betänkande 2017/18:SfU15 "Migration och asylpolitik" med hänvisning till att utskottet anser att de åtgärder som 

vidtogs i en mycket ansträngd situation var nödvändiga, men framhåller att begränsningarna av möjligheterna att 

få uppehållstillstånd i Sverige är tillfälliga och gäller t.o.m. den 19 juli 2019. Utskottet förutsätter att regeringen 

noga följer utvecklingen och fortlöpande överväger behov av åtgärder för att stå väl rustade både för tider då det 

kommer få och tider då det kommer många asylsökande.
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9:2 Lagstifta om jämkning av 

kostavgifter 

(Skåne)

• att verka för att avgiftssystemet inom äldreomsorgen ses över för att skapa mer 

jämställdhet, rättvisa och transparens

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:2203 "Avgiftssystem inom äldreomsorgen" om att se över 

maxtaxan inom äldreomsorgen så att den blir mer jämställd, rättvis och transparent. Motionen avslås i 

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU14 genom så kallad förenklad beredning, då den rör samma frågor som 

riksdagen behandlat och avslagit tidigare under valperioden. 

9:3 Bostadstillägg för pensionärer 

(Skåne)

• att S-kvinnor verkar för att taket för beräkning av bostadstillägg för pensionärer 

höjs.

• I budgetpropositionen för 2017/18 föreslog den S-ledda regeringen en höjning av bostadstillägget för 

pensionärer. Riksdagen röstade för förslaget och höjningen av bostadstillägg samt äldreförsörjningsstödet gäller 

från 1 januari 2018. Bostadstillägget höjs med upp till 470 kronor/månad, främst genom att ersättningstaket för 

bostadskostnaden höjts till 5 600 kronor/månad (från tidigare 5 000 kronor/månad). 

• S-kvinnor i riksdagen har lagt motion 2017/18:1817 "Bostadstillägg och deklaration" om att  Skatteverket bör 

sprida information till alla pensionärer om möjligheten att få bostadstillägg och underlätta 

ansökningsförfarandet, till exempel genom att ansökan kan göras i samband med deklarationen. Motionen avslås 

i Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU12 "Skatteförfarande" med hänvisning till att Skatteverket 

kontinuerligt arbetar med utveckling  och implementering av ny teknik när så är möjligt.
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