Protokoll fört vid
S-kvinnors Förbundskongress i Malmö,
Hyllie, 17 - 18 augusti 2019.
Lördagens förhandlingar den 17 augusti
Mellan klockan 09:00 och 09:30 fanns det möjlighet för ombuden att vid dialogbord diskutera
inkomna motioner med föredragande från förbundsstyrelsen.
Förbundskongressen inleddes klockan 09:30
Förbundskongressen öppnades klockan 10:10
Förbundskongressen ajourneras för Samtal om kvinnors pensioner mellan Annika Strandhäll,
socialförsäkringsminister, och Christina Tallberg, ordförande PRO, klockan 12:00 – 12:30
Förbundskongressen ajourneras för lunch klockan 12:30 – 13:30
Förbundskongressen ajourneras för samtal kring rapporten 30 timmars arbetsvecka –
realism eller utopi? mellan Tobias Baudin, ordförande Kommunal, och Carina Ohlsson,
ordförande S-kvinnor, klockan 13:30-14:00
Förbundskongressen ajournerades för dagen klockan 18:05

Ordförande: Monica Green, Anna-Lena Hogerud, Carina Nilsson och Maria Strömkvist
Sekreterare: Maria Eklund, Zinaida Kajevic, Anneli Karlsson, och Ann-Charlotte Visén
Inledning
Inledning av Elin Gustafsson, ordförande Skånes S-kvinnodistrikt, klockan 09:45 – 09:49
Kulturinslag av Ida-Therese Högfeldt, Poetry slam, klockan 09:34 – 09:44
Inledningsanförande av Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor, klockan 09:50 –
10:05
Parentation
Förbundsordförande, Carina Ohlsson, höll en parentation klockan 10:05 – 10:10.
Permission
Presidiet beviljade följande permission:
- Elin Gustafsson, Skåne, klockan 14:45 – 17:00

Dagordningens punkt 1
Mötets öppnande
Inledning
Inledning av Elin Gustafsson, ordförande Skånes S-kvinnodistrikt, klockan 09:45 – 09:49
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Kulturinslag av Ida-Therese Högfeldt, Poetry slam, klockan 09:34 – 09:44
Inledningsanförande av Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor, klockan 09:50 –
10:05
Parentation
Förbundsordförande Carina Ohlsson höll en parentation klockan 10:05 – 10:10.
Förbundsordförande Carina Ohlsson öppnade förbundskongressen och hälsade alla, ombud
och gäster, välkomna klockan 10:10.

Carina Ohlsson, förbundsordförande, förklarade därefter 2019 års förbundskongress för
öppnad, klockan 10:10.

Gästerna har ordet
Videohälsningar från Stefan Löfven, partiordförande och statsminister, Monica WidmanLundmark, förbundssekreterare ABF, samt en vykortshälsning från Anna Sundström,
generalsekreterare Olof Palmes internationella center, som läses upp av sittande ordförande,
klockan 10:35 – 10:43.

Dagordningens punkt 2
Beslut om mötets offentlighet
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att förbundskongressen ska vara offentlig.

Dagordningens punkt 3
Upprop
Totalt 96 ombud hade registrerat sig. Röstlängden fastställdes till 96 stycken.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att efter anmälda förändringar godkänna ombudslistan och fastställa röstlängden till
96 stycken.

Dagordningens punkt 4
Godkännande av kallelse
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att godkänna kallelsen.
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Dagordningens punkt 5
a) Fastställande av dag- och arbetsordning
Föredragning och förslag
Carina Ohlsson, förbundsordförande, föredrog och yrkade bifall till styrelsens förslag till dagoch arbetsordning.
Följande av styrelsen utarbetade förslag till dagordning förelåg:

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:
1. Mötets öppnande
2. Beslut om mötets offentlighet
3. Upprop
4. Godkännande av kallelse
5 a) Fastställande av dag- och arbetsordning
b) Förslag till handhavande av nomineringar till valberedningen samt fastställande av
nomineringstid
6. Val av:
a) fyra mötesordförande
b) fyra mötessekreterare
c) tre justerare
d) fyra rösträknare
e) fyra ledamöter i redaktionsutskottet
7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser 2017 och 2018
8. Ekonomiska berättelser år 2017 och 2018
9. Revisionsberättelser år 2017 och 2018
10. Beslut om ansvarsfrihet
11. Uppföljning av bifallna motioner från förbundsmötet 2017
12. Förbundsstyrelsens skrivelser:
a) Medlemsavgift för åren 2020 och 2021
13. Val av:
a) förbundsordförande
b) förbundssekreterare
c) 9 ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen
d) 9 ersättare i förbundsstyrelsen
e) 3 ordinarie revisorer
f) 2 revisorsersättare
g) 7 ledamöter i valberedning
14. Motionsbehandling
15. Aktuella frågor till förbundsstyrelsen
16. Avslutning
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Följande av styrelsen utarbetade förslag till arbetsordning förelåg:

FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING:
Permission
Permission begärs digitalt via din läsplatta, hos presidiet med angivande av motiv.
Det tillkommer presidiet att avgöra om permission.

Diskussionsordning
1. Ordet begärs digitalt via din läsplatta.
2. Anföranden sker från talarstolen.
3. Förslag ska skickas in digitalt via din läsplatta, för att upptas till behandling. Det är fullt
möjligt att skicka in yrkanden så fort mötet är startat. Efter det att streck satts i talarlistan får
inga nya förslag väckas.
4. Talartiden är, förutom för förbundsstyrelsens föredragande samt till förbundsmötet
inbjudna talare, begränsad till tre minuter, när inte kortare tid beslutas.
5. Presidiet tillämpar dubbla talarlistor, vilket innebär att de som inte talat någon gång har
förtur framför de som anmäler sig till talarordningen för andra eller tredje gången.
6. Yttrande- och förslagsrätt har, utöver ombuden, förbundsstyrelsen och dess ersättare
samt de som mötet särskilt beslutar om.
7. Förbundsstyrelsens ledamöter, ersättare och revisorer samt valberedning har närvaro-,
yttrande och förslagsrätt, men inte rösträtt.
8. Endast ombud har rösträtt.
9. Yttrande-, förslags- och rösträtt får inte överlåtas.

Motionsbehandling
Förslag om ändring i motioner kan inte ställas utan bara förslag om ändring i
förbundsstyrelsens utlåtande.

Omröstningar
Alla omröstningar, utom vid val när så begärs, sker öppet med handuppräckning. Vid omröstning gäller enkel majoritet.
Vid lika röstetal har sittande ordförande med egen rösträtt utslagsröst.
Om sittande ordförande saknar rösträtt samt vid slutet val avgör lotten. Röstning sker först
genom försöksvotering med handuppräckning. Om rösträkning begärs sker omröstning via
läsplattorna.

Föredragande
Föredragande för varje fråga utses av förbundsstyrelsen.

Förbundskongressens offentlighet
Kongressen är i princip offentlig. Om kongressen beslutar att någon eller några delar ska
behandlas internt, äger särskilt inbjudna och förbundsmedlemmar rätt att närvara.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att fastställa dag- och arbetsordningen.
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b) Förslag till handhavande av nomineringar till valberedningen samt

fastställande av nomineringstid
Föredragning och förslag
Carina Ohlsson, förbundsordförande, föreslår att nomineringstiden för val av valberedningen
till den 17 augusti klockan 17:00 och att revisorerna träder in som valberedning vid valet av
valberedning.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att fastställa nomineringstiden för val av valberedningen till den 17 augusti klockan 17:00
att revisorerna träder in som valberedning vid valet av valberedning.

Dagordningens punkt 6
Val av presidium
a) Fyra mötesordförande
Föredragning och förslag
Siv Palmgren, valberedningens sammankallande, föreslog förbundskongressen att välja
Monica Green, Anna-Lena Hogerud, Carina Nilsson och Maria Strömkvist till
mötesordföranden för förbundskongressen.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att välja Monica Green, Anna-Lena Hogerud, Carina Nilsson och Maria Strömkvist till
mötesordförande för förbundskongressen.

b) Fyra mötessekreterare
Föredragning och förslag
Siv Palmgren, valberedningens sammankallande, föreslog förbundskongressen att välja Maria
Eklund, Zinaida Kajevic, Anneli Karlsson och Ann-Charlotte Visén till mötessekreterare för
förbundskongressen.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att välja Maria Eklund, Zinaida Kajevic, Anneli Karlsson och Ann-Charlotte Visén till
mötessekreterare för förbundskongressen.

c) Tre justerare
Föredragning och förslag
Siv Palmgren, valberedningens sammankallande, föreslog förbundskongressen att välja AnnaLena Heydar, Fyrbodal, Malin Kondor, Norrbotten och Suzanne Svensson, Blekinge
till justerare för förbundskongressen.
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Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att välja Anna-Lena Heydar, Fyrbodal, Malin Kondor, Norrbotten, Suzanne Svensson, Blekinge
till justerare för förbundskongressen.

d) Fyra rösträknare
Föredragning och förslag
Siv Palmgren, valberedningens sammankallande föreslog förbundskongressen att välja Helene
Gustafsson, Blekinge, Anna Hedström, Örebro län, My Rosell, Skåne och Rebecca Sjöstedt,
Jämtland till rösträknare för förbundskongressen.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att välja Helene Gustafsson, Blekinge, Anna Hedström, Örebro län, My Rosell, Skåne och
Rebecca Sjöstedt, Jämtland till rösträknare för förbundskongressen.

e) Ledamöter till redaktionsutskottet
Föredragning och förslag
Siv Palmgren, valberedningens sammankallande, föreslog förbundskongressen att välja Kajsa
Jansson, Förbundsexpeditionen, Malin Berglund, Västerbotten, Sabina Hultgren, Skåne, EvaLena Jansson, Örebro län och Lena Järvinen, Stockholms stad, till redaktionsutskottet för
förbundskongressen.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att välja Kajsa Jansson, Förbundsexpeditionen, Malin Berglund, Västerbotten, Sabina
Hultgren, Skåne, Eva-Lena Jansson, Örebro län och Lena Järvinen, Stockholms stad, till
redaktionsutskottet för förbundskongressen.

Carina Olsson överlämnade ordet till presidiet och Maria Strömkvist tackade för förtroendet
att få leda förhandlingarna. Därefter gick ordförandena igenom ordningsregler för dagarna.

Dagordningens punkt 7
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för åren 2017 och 2018
Föredragning och förslag
Maria Strömkvist, sittande ordförande, föredrog förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
för åren 2017 och 2018.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att i övrigt lägga verksamhetsberättelserna för åren 2017 och 2018 med godkännande till
handlingarna.
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Dagordningens punkt 8
Ekonomiska berättelser för åren 2017 och 2018
Föredragning och förslag
Maria Strömkvist, sittande ordförande, föredrog de ekonomiska berättelserna för åren 2017
och 2018.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att godkänna de ekonomiska berättelserna för åren 2017 och 2018 och lägga dem till
handlingarna.

Dagordningens punkt 9
Revisionsberättelser för åren 2017 och 2018
Föredragning och förslag
Marianne Carlström, sammankallande revisor, föredrog revisorernas berättelser för åren 2017
och 2018.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att lägga revisorernas berättelser för åren 2017 och 2018 till handlingarna.

Dagordningens punkt 10
Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Föredragning och förslag
Marianne Carlström, sammankallande revisor, föreslår att kongressen beviljar
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2017 och 2018.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2017 och 2018.

Dagordningens punkt 11
Uppföljning av bifallna motioner från förbundskongressen 2017
Föredragning och förslag
Maria Strömkvist, sittande ordförande, föredrog uppföljningen av bifallna motioner från
förbundskongressen 2017.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att lägga uppföljningen av bifallna motioner från förbundskongressen 2017 till handlingarna
att till nästa kongress även ta med de besvarade motionerna i uppföljningen.
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Dagordningens punkt 12
Förbundsstyrelsens skrivelser
Förbundsstyrelsens skrivelse nr 1 – Medlemsavgift för åren 2020 och 2021
Föredragning och förslag
Susanne Andersson, förbundssekreterare, föredrog skrivelsen – Medlemsavgifter för åren
2020 och 2021 samt föreslår förbundskongressen att S-kvinnor inför en enhetlig avgift, enligt
modellen förbundsavgift 100 kronor, distriktsavgift 20 kronor, klubbavgift 60 kronor för åren
2020 och 2021.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att behålla samma avgiftskonstruktion som idag.

9. ORGANISATION
Motion

9.4

Rubrik

S-kvinnors
medlemsavgift

Distrikt

Skåne

Att-satser
1. att förbundskongressen beslutar om
ändring av medlemsavgiften så att de
likställs partiets med 60 kronor till
förbundet, 60 kronor till distrikt och 60
kronor till klubbar,
2. att den gemensamma avgiften börjar
tillämpas från och med den 1 januari
2020.

Beslut
9.4.1
Avslag

9.4.2
Avslag

Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att motion 9.4 i avsnitt 9. Organisation avslås.

Dagordningens punkt 13
Val
a) Förbundsordförande
Föredragning och förslag
Siv Palmgren, valberedningens sammankallande, en enhällig valberedning föreslår att Carina
Ohlsson, Skaraborg, väljs till förbundsordförande för en period av två år och att valet ska ske
med acklamation.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att välja Carina Ohlsson, Skaraborg, till förbundsordförande för en period av två år (omval).
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b)Förbundssekreterare
Föredragning och förslag
Siv Palmgren, valberedningens sammankallande, valberedningen föreslår att Susanne
Andersson, Norrbotten, väljs till förbundssekreterare för en period av två år.
Beslut
Förbundskongressen beslutade:
att välja Susanne Andersson, Norrbotten, till förbundssekreterare för en period av två år
(omval).

c) Nio ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen
Föredragning och förslag
Siv Palmgren, valberedningens sammankallande, valberedning föreslår att välja Anna Hedh,
Kalmar län, Susanne Dufvenberg, Västerbotten, Lena Josefsson, Stockholm stad, Yvonne
Karlén, Dalarna, Erika Storme Martinger, Södra Älvsborg, Nina Unesi, Stockholms län, Elin
Gustafsson, Skåne, Sofia Skönnbrink, Värmland, Janette Olsson, Göteborgsområdet till
ordinarie ledamöter av förbundsstyrelsen för en period av två år.
Beslut – ordinarie ledamöter
Förbundskongressen beslutade efter sluten omröstning:
att välja Anna Hedh, Kalmar län, Susanne Dufvenberg, Västerbotten, Lena Josefsson,
Stockholm stad, Yvonne Karlén, Dalarna, Erika Storme Martinger, Södra Älvsborg, Nina
Unesi, Stockholms län, Elin Gustafsson, Skåne, Sofia Skönnbrink, Värmland, Janette
Olsson, Göteborgsområdet till ordinarie ledamöter av förbundsstyrelsen för en period av
två år.
Resultat Personval 2019-08-17
Val av ledamöter i förbundsstyrelsen
Sofia Skönnbrink, Värmland, 95 röster (nyvald)
Erika Storme Martinger, Södra Älvsborg, 95 röster (omvald)
Yvonne Karlén, Dalarna, 95 röster (omvald)
Susanne Dufvenberg, Västerbotten, 95 röster (omvald)
Janette Olsson, Göteborgsområdet, 94 röster (nyvald)
Anna Hedh, Kalmar län, 94 röster (omvald)
Nina Unesi, Stockholms län, 93 röster (nyvald)
Lena Josefsson, Stockholm stad, 90 röster (omvald)
Elin Gustafsson, Skåne, 86 röster (nyvald)
Diana Laitinen Carlsson, Jönköpings län, 18 röster (ej vald)
Röstberättigade: 95
Angivna röster: 95
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c) Nio ersättare i förbundsstyrelsen
Beslut – ersättare
Förbundskongressen beslutade efter sluten omröstning:
att efter sluten omröstning välja Anna Fernebro, Skåne, Maritha Meethz, Norrbotten, Tara
Twana, Stockholms stad, Monica Fällström, Västernorrland, Malin Lauber, Kronoberg,
Elisabet Fjellström, Jämtland, Johanna Kvist, Stockholms län, Vivianne Macdisi, Uppsala
län, Shadiye Heydari, Göteborg, till ersättare i förbundsstyrelsen för en period av två år.
Resultat Personval 2019-08-17
Val av ersättare i förbundsstyrelsen
Malin Lauber, Kronoberg, 95 röster (omvald)
Shadiye Heydari, Göteborg, 94 röster (nyvald)
Elisabet Fjellström, Jämtland, 92 röster (omvald)
Vivianne Macdisi, Uppsala län, 92 röster (nyvald)
Monica Fällström, Västernorrland, 92 röster (omvald)
Maritha Meethz, Norrbotten, 92 röster (omvald)
Tara Twana, Stockholms stad, 91 röster (omvald)
Anna Fernebro, Skåne, 87 röster (omvald)
Johanna Kvist, Stockholms län, 76 röster (nyvald)
Aino Friberg Hansson, Gotland, 28 röster (ej vald)
Diana Laitinen Carlsson, Jönköpings län, 16 röster (ej vald)
Röstberättigade: 95
Angivna röster: 95

e) Tre ordinarie revisorer
Föredragning och förslag
Siv Palmgren, valberedningens sammankallande, valberedningen föreslår kongressen att välja
Marianne Carlström, Göteborg, Monica Green, Skaraborg, och Lisbeth Björklund, Örebro län,
till revisorer för en period av två år.
Beslut – revisorer
Förbundskongressen beslutade:
att välja Marianne Carlström, Göteborg, Monica Green, Skaraborg, och Lisbeth Björklund,
Örebro län, till revisorer för en period av två år.
Resultat Personval 2019-08-17
Val av revisorer
Lisbet Björklund, Örebro län, 91 röster (omvald)
Marianne Carlström, Göteborg, 91 röster (omval)
Monica Green, Skaraborg, 90 röster (omvald)
Inger Nilsson, Skåne, 13 röster (ej vald)
Röstberättigade: 95
Angivna röster: 95
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f) Två revisorsersättare
Föredragning och förslag
Siv Palmgren, valberedningens sammankallande, valberedningen föreslår kongressen att välja
Kerstin Hermansson Morén, Västerbotten, (omvald) och Birgitta Möller, Blekinge, (nyvald) till
revisorsersättare för en period av två år.
Beslut – revisorsersättare
Förbundskongressen beslutade:
att välja Kerstin Hermansson Morén, Västerbotten, (omvald) och Birgitta Möller, Blekinge,
(nyvald) till revisorsersättare för en period av två år.

Dagordningens punkt 14
Motionsbehandling
1. ARBETSLIV
Motion

1.1

Rubrik

Motverka ålderism

Distrikt

Sthlm stad

Att-satser
1. att kvinnoförbundet beslutar
medverka till att i kommande val ge äldre
skälig representation i riksdag, kommun
och landsting, samt
2. att förbundet i sin politik och
verksamhet ger akt på, uppmärksammar
och aktivt motverkar uttryck för
nedvärderande, diskriminerande eller
osynliggörande attityder mot äldre, s k
ålderism.
1. att ge snabbare insatser vid första
besöket på Arbetsförmedlingen
2. att arbetsgivarens möjlighet att stapla
korttidsanställningar inte ska få fortgå

1.2

1.3

1.4

Arbetsrätt och
anställningsförhållande

Offentliga anställningar
ska inte vara ett hinder
för löneutveckling

Värmland

Sthlm stad

Att kunna leva på sin lön
Blekinge
och pension

3. att arbetsgivarna bör ha kollektivavtal
för attraktiv ”praktikanter” via
Arbetsförmedlingen
4. att regler tas fram som stärker
praktikanternas/arbetstagarens trygghet
i arbetet.
1. att Förbundsstyrelsen initierar en
kartläggning av Sveriges kommuner i
syfte att kartlägga hur många kommuner
och landsting som tillämpar den här
modellen.
2. att Förbundsstyrelsen tydligt arbetar
för en upplösning av modellen i de
kommuner och landsting där den
tillämpas.
1. att verka för att när det nya
pensionsförslaget presenteras går ut på
remiss till bl a S-kvinnor och distrikten.

Beslut
1.1.1
Besvarad

1.1.2
Besvarad

1.2.1
Besvarad
1.2.2
Bifall
1.2.3
Bifall
1.2.4
Besvarad

1.3.1
Bifall

1.3.2
Avslag
1.4.1
Bifall
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1. att regeringen ser över beskattningen
av de som uppbär sjukersättning.
1.5

1.6

Lägre skatt för de som
uppbär sjukersättning

Högre ersättning för de
som uppbär
sjukersättning

Kalmar

Kalmar län

2. att regeringen tar bort skillnaden i
beskattning mellan de som
förvärvsarbetar och de som uppbär
sjukersättning.
1. att regeringen ser över
ersättningsnivåerna för sjukersättning.
2. att regeringen höjer sjukersättningen
så att den hamnar på samma nivå som
sjukpenningen.
3. att regeringen ändrar den årliga
uppräkningen för sjukersättning så att
den uppräknas på samma sätt som
ålderspension.

1.5.1
Bifall
1.5.2
Bifall
1.6.1
Bifall
1.6.2
Bifall
1.6.3
Bifall

2. BOSTADSPOLITIK
Motion

2.1

Rubrik

Distrikt

Frånvaro av en
bostadspolitik där bostad
ska vara en social
Sthlm stad
rättighet låser in kvinnor
i ett liv med våld i nära
relationer.

Att-satser

Beslut

1. att motionen överlämnas till S-kvinnor 2.1.1
i riksdagsgruppen,
Bifall
2. att S-kvinnor arbetar för ett bra
samarbete mellan kommuner och
2.1.2
bostadsbolag för att lösa ut
Bifall
bostadsproblemen för våldsutsatta
kvinnor,
3. att S-kvinnor arbetar för åtgärder för
2.1.3
hyresgarantier för våldsutsatta kvinnor, Bifall
4. att S-kvinnor arbetar för speciella
2.1.4
förturssystem för våldsutsatta kvinnor.
Bifall

3. VÅLD MOT KVINNOR
Motion

3.1

Rubrik

Rättsväsendet måste
prioritera våldtäkter

Distrikt

Uppsala län

Att-satser

Beslut

1. att S-kvinnor driver frågan om utökade
resurser till rättsväsendet och sjukvården
3.1.1
så att våldtäktsutredningar prioriteras
och genomförs på ett rättssäkert sätt och Bifall
att kvinnorna får relevant stöd.
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3.2

3.3

Förbättrad upptäckt av
våld i samhället

Uppsala län

Kvinnohat som grund för
Skåne
hatbrott: Femicide

1. att S-kvinnor verkar för en lagstadgad
skyldighet för relevanta myndigheter och
samhällsaktörer, exempelvis socialtjänst,
polis, hälso-och sjukvård,
Försäkringskassan, Migrationsverket
m.fl., att fråga om utsatthet för våld vid
handläggning av ärenden med relevant
anknytning till att kunna identifiera våld.
2. att S-kvinnor verkar för att individer
som utsätter barn för att bevittna våld
ska kunna lagföras och att handlingen
ska anses vara ett särskilt brott och vara
straffbar.
1. att S-kvinnor i Skåne driver frågan i
enlighet med motionens intentioner.

3.2.1
Bifall

3.2.2
Bifall
3.3.1
Avslag

4. HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Motion

4.1

Rubrik

Förbättring av landets
nationella mål mot
könsstympning

Distrikt

Sthlm stad

4.2

Mammografi

Skaraborg

4.3

Skolelever rör sig för lite

Dalarna

4.4

Hjärt-kärlforskning
måste bli lika bra för
kvinnor som för män

Dalarna

Att-satser
1. att fler kliniker för rekonstruktiv
plastikkirurgi mot könsstympning
öppnas.
2. att Skolverket ges i uppdrag att öka
utbildnings och- kunskapssatsning om
könsstympning för skol- och
förskolepersonal, SFI-lärare och annan
berörd samhällsinstans.
3. att Staten ger ett speciellt anslag till
föreningar och organisationer för att
öka allmänheten och olika etniska
gruppers kunskaper kring
könsstympning.
4. Förbundsstyrelsens tilläggs-att-sats:
Vi uppmanar S-kvinnor att driva på för
att den medicinska kompetensen ökar
på mottagningarna runt om i Sverige.
1. att S-kvinnor ges i uppdrag att verka
för att åldersgränsen i mammografi
slopas.
1. att S-kvinnor i många olika
sammanhang arbetar i motionens anda
och för att öka fysisk aktivitet i skolan.
1. att S-kvinnor arbetar för ökade
satsningar på forskning och kunskap på
hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor så att
den blir lika bra som för män.

Beslut
4.1.1
Avslag

4.1.2
Besvarad

4.1.3
Besvarad

4.1.4
Bifall
4.2.1
Bifall
4.3.1
Bifall
4.4.1
Bifall
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4.5

4.6

4.7

Psykisk ohälsa är en
tickande bomb

Med rätt att föda

Förebygg självmord NU!

Dalarna

Värmland

Kronoberg

4.8

Bra behandling för
kvinnor i/i riskzon för
missbruk

Värmland

4.9

Tandhälsan påverkar
hela kroppen - ohälsa i
munnen påverkar
kostnaden för
sjukvården

Sthlm stad

4.10

Sjuka ska garanteras
trygghet

Skåne

1. att S-kvinnor arbetar i motionens
anda för jämlik vård i ett tidigt stadium,
hälsosamma arbetsplatser och en
förbättrad skola.
1. att S-kvinnor verkar för att mer
resurser avsätts till förlossningsvården,
så att varje födande kvinna, och varje
barn som kommer till världen, får en
likvärdig och säker vård.
1. att det blir obligatoriskt med en
utredning som syftar till att förebygga
fler självmord när ett självmord sker.
Tilläggsattsats: Att S-kvinnor på alla
nivåer aktivt ska verka för att självmord
förebyggs, där kartläggning av varför ett
självmord sker är en viktig del. S-kvinnor
lokalt, regionalt och nationellt ska även
aktivt arbeta för att fler insatser
genomförs för att motverka och
förebygga psykisk ohälsa.
1. att mer resurser ges till nyblivna
mammor genom ex vid större insatser
på vårdcentral och barnavårdscentral.

4.5.1
Bifall
Efter
röstetalen
37/58
4.6.1
Bifall

4.7.1
Besvarad

4.7.2
Bifall

4.8.1
Besvarad

2. att fler specialpedagoger och
4.8.2
socialpedagoger anställs i kommunerna. Besvarad
3. att utveckla fler boenden med
4.8.3
behandling för kvinnor i riskgrupp
Besvarad
(missbruk och psykiska problem).
Tilläggsattsats: att uppmana s-kvinnor
4.8.4
regionalt och lokalt att arbeta för att
Bifall
genomföra de tre attsatserna.
1. att motionen överlämnas till S4.9.1
kvinnor i riksdagsgruppen,
Bifall
2. att gränsdragningen inom sjukvården 4.9.2
mellan mun/tänder och kropp tas bort, Bifall
3. att nu gällande separation av
4.9.3
rättigheter avseende tandvård och
Bifall
övriga kroppen upphör,
4. att försäkringssystemen för sjukvård 4.9.4
och tandvård integreras med varandra, Bifall
5. att skillnaden i patientavgifter mellan
4.9.5
att gå till en vanlig läkare och en
Bifall
tandläkare upphör.
1. att S-kvinnor driver på och verkar i
4.10.1
enlighet med motionens intentioner.
Bifall
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4.11

Statlig utredning om hur
porrens skadeverkningar
Skåne
ska begränsas för ökad
folkhälsa

1. att S-kvinnor verkar för att regeringen
tillsätter en utredning om hur porrens
skadeverkningar ska begränsas för en
ökad folkhälsa.
2. att S-kvinnor verkar för en
moderniserad sex- och
samlevnadsundervisning så att den
förebygger sexuella övergrepp och
främjar jämställdhet med hjälp av
kritiskt och kunskapsunderbyggt
förhållningssätt till porr.

4.11.1
Bifall

4.11.2
Bifall

5. SKOLA OCH BARNOMSORG
Motion
5.1

Distrikt

Rubrik
Rädda den svenska
skolan

Uppsala län

5.2

Byt namn från särskola
till utvecklingsskola

Skåne

5.3

Lagstadgad rätt till
barnomsorg

Norrbotten

Att-satser

Beslut

1. att förbundet med kraft driver frågan
om en svensk skolpolitik som leder till en 5.1.1
Bifall
likvärdig och jämlik skola.
1. att särskolan byter namn till
utvecklingsskola.
2. att det socialdemokratiska
kvinnoförbundet gör den här frågan till
sin egen och driver på i riksdagen för en
förändring.
1. att Förbundskongressen beslutar
prioritera och driva frågan om lagstadgad
rätt till barnomsorg på obekväm tid.

5.2.1
Avslag
5.2.2
Bifall
5.3.1
Bifall

8. INTERNATIONELL SOLIDARITET
Motion

8.1

Rubrik

Om nedrustning av
kärnvapen

Distrikt

Sthlm stad

Att-satser
1. att S-kvinnors kongress beslutar om en
kampanj för fred och nedrustning av alla
kärnvapen.
2. att S-kvinnors kongress uppdrar till
förbundet att på alla tänkbara plan verka
för att S-kvinnor åter intar en ledande
roll i den svenska kampen mot
kärnvapen och för nedrustning.

Beslut
8.1.1
Bifall

8.1.2
Bifall
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8.2

Ett liv med eller utan
framtid, förstärk arbetet
för Västsahariernas
rättigheter

Sthlm stad

8.3

Sverige ska snarast
ratificera konventionen
om kärnvapenförbud

Uppsala län

8.4

FN:s konvention
angående kärnvapen

Blekinge

8.5

Från vapenexport till civil
produktion och
Skåne
inrättande av ett
fredsdepartement

8.6
(tidigare
numrering
10.8)

Vi måste höja våra röster
Gävleborg
för att höras!

1. att S-kvinnor arbetar för att Sverige
ställer än tydligare och skarpare krav
gällande upprättande av legitima avtal
med västsahariernas representanter,
kopplat till alla naturtillgångar som
utvinns av andra länder i Västsahara,
2. att S-kvinnor arbetar för att berörda
länder stärker upp efterlevnaden av FN:s
och EUs regelverk kring barns rättigheter
- gällande de undernärda västsahariska
barnen i flyktinglägren,
3. att S-kvinnor arbetar för att Sverige
ska vara drivande i att stötta de
västsahariska ungdomarnas i deras
mångfacetterade utsatthet,
4. att S-kvinnor arbetar för att ansvar
utkrävs av den Marockanska staten om
den bryter mot FNs konvention mot
tortyr och annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling.
1. att S-kvinnor driver frågan om att
Sveriges snarast ratificerar konventionen
om kärnvapenförbud.
1. att Sverige ställer sig bakom
konventionen och ratificerar densamma
skyndsamt.
1. att det är dags att gå i Inga Thorssons
fotspår. Riksdagsgruppen (s) bör få i
uppgift att verka för en utredning om
den svenska vapenexporten och
huruvida det är möjligt att omvandla
vapentillverkningen till civil produktion. I
utredningen bör man också ta ställning
till om det är möjlighet att inrätta en
fredsmyndighet.
1. att utvisningarna av asylsökande till
Afghanistan stoppas,
2. att tillfälliga Flyktinglagen omarbetas
med mänskliga rättigheter som grund,
3. att permanenta uppehållstillstånd och
familjeåterförening medges.

8.2.1
Bifall

8.2.2
Bifall

8.2.3
Bifall

8.2.4
Bifall

8.3.1
Bifall
8.4.1
Bifall

8.5.1
Bifall

8.6.1
Avslag
8.6.2
Besvarad
8.6.3
Bifall
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8.7
(tidigare
numrering
10.9)

En flyktingpolitik med
ordning och reda – på
riktigt

Gävleborg

1. att S-kvinnor tar ställning för och
8.7.1
bevakar att alla moment i asylprocessen Besvarad
ska fungera väl.
Efter
röstetalen
55/41
2. att S-kvinnor lägger fram egna förslag 8.7.2
för en mer human asylprocess för alla.
Besvarad
Efter
röstetalen
55/41
3. att S-kvinnor är med och säkerställer 8.7.3
att arbetsgivares misstag inte ska
Besvarad
påverka människors möjlighet att
Efter
stanna och arbeta i Sverige.
röstetalen
55/41
4. att S-kvinnor tar tydlig ställning för att 8.7.4
bevaka minderårigas rättigheter i
Besvarad
asylprocessen.
Efter
röstetalen
55/41

Ajournering
Förhandlingarna ajourneras för middag och kongressfest klockan 18:05.
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Söndagens förhandlingar den 18 augusti 2019
08:30-08:49 kulturinslag med ett stycke ur föreställningen Med hedern i behåll med Lunds
Kvinnojour.
Förhandlingarna återtogs klockan 08:50, söndagen den 18 augusti. Ordförande Carina Nilsson
inledde dagen.
Förbundskongressen återupptogs klockan 08:50
Förbundskongressen ajourneras för fika klockan 10:10 - 10:30
Förbundskongressen ajourneras för lunch klockan 12:45 – 13:45
Förbundskongressen avslutas klockan 14:13
Ordförande: Monica Green, Anna-Lena Hogerud, Carina Nilsson och Maria Strömkvist.
Sekreterare: Maria Eklund, Zinaida Kajevic, Anneli Karlsson och Ann-Charlotte Visén.
Kulturinslag
Digitalt systerskap med Nina Unesi, förbundsstyrelsen, klockan 13:50 – 14:00 vilket gav
S-kvinnor 9902 inbjudna och över 300 nya följare.
Gästerna har ordet
Gästtal av Heléne Fritzon, EU-parlamentariker, klockan 12:05 – 12:24.
Gästtal av Ann Linde, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor,
klockan 12:25 – 12:40.
Permission
- Annette Glover, Gotland, klockan 12:10 – resten av kongressen
- Conny Kristensen Gahnström, Gotland, klockan 12:10 – resten av kongressen

Fortsatt förhandling av Dagordningens punkt 14
Motionsbehandling
6. ÄLDREOMSORG OCH ÄLDRES RÄTTIGHETER
Motion
6.1

6.2

Rubrik
Angående
äldreomsorgen

Distrikt
Värmland

Angående äldre kvinnors
Värmland
rättigheter i välfärden

Att-satser
1. att en särskild äldreomsorgslag som
stärker äldres rättigheter införs. Lagen
ska tydligt reglera äldres rättigheter.
1. att garantipensionen höjs till en nivå
det går att leva på.
2. att fler och olika boendeformer
skapas.

Beslut
6.1.1
Bifall
6.2.1
Bifall
6.2.2
Bifall
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6.3

Vem ska välja din mat
när du blir äldre?

Värmland

1. att det krävs lagstiftning för att
tydliggöra måltidsuppdraget för äldre.

6.3.1
Besvarad

2. att ansvariga inom äldreomsorgen i
varje svensk kommun har uppdraget att
följa upp hur lagstiftningen följs.

6.3.2
Besvarad

3. att uppföljningsansvar sker i såväl
kommunal som i privat regi.

6.3.3
Besvarad

7. KLIMAT
Motion

7.1

Rubrik

En feministisk grundad
klimatomställning hör
ihop med att fördela
välstånd mera jämnt

Distrikt

Sthlm stad

Att-satser
1. att S-Kvinnor arbetar för att
sammankoppla strategiska idéer för en
klimatomställning med ett
framtidsinriktat reformprogram för att
minska ekonomiska orättvisor.
2. att S-kvinnors förbundskongress
uppdrar till förbundsstyrelsen att ta fram
en plattform för att verka i motionens
anda.

Beslut
7.1.1
Bifall

7.1.2
Bifall

9. ORGANISATION
Motion

9.1

Rubrik

Distrikt

Det är vi
socialdemokratiska
Sthlm stad
kvinnor som ska försvara
demokratin

Att-satser

Beslut

1. att S-kvinnors förbundskongress
uppdrar till förbundsstyrelsen att ta fram
en långsiktig och uthållig handlingsplan
9.1.1
för att försvara, utveckla och vitalisera
Bifall
demokratin som styrelseskick,
samhällssystem och skydd för
individuella rättigheter.
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9.2

9.3

Kvinnoförbundet i en ny
tid

Sthlm stad

S-kvinnor tar ledartröjan
för #metoo och
Sthlm stad
jämställdhet inom
arbetarrörelsen

1. att det socialdemokratiska
kvinnoförbundet bör inbjuda Sveriges
progressiva kvinnoorganisationer till
gemensam kamp mot auktoritära,
mansrevanschistiska och
antidemokratiska rörelser som inte
respekterar alla människors lika värde.
2. att det socialdemokratiska
kvinnoförbundet bör tillsätta en
verksamhetsutredning som prövar nya
former för engagemang. Det kan till
exempel handla om möjlighet att bli
”medlem” i avgränsade kampanjer,
genomföra möten på nätet etc, etc.
3. att det socialdemokratiska
kvinnoförbundet bör ta initiativ till en
europeisk konferens med progressiva
kvinnoorganisationer för att motverka
den högerpopulistiska vågen.
4.tilläggsattsats: att det
socialdemokratiska kvinnoförbundet
samverkar tillsammans med partiet för
att pröva nya former för engagemang.
Det kan till exempel handla om möjlighet
att bli ”medlem” i avgränsade
kampanjer, genomföra möten på nätet
etc
1. att en gedigen utredning ledd av Skvinnor som går till botten med hur
Socialdemokraterna lokalt, regionalt och
nationellt kan motverka sexuella
trakasserier, sexism och ojämställda
strukturer.
2. att S-kvinnor tar på sig rollen att
utreda och ta fram förslag på
mekanismer för 100 procent jämställd
representation i nom
Socialdemokraterna.
3. tilläggsattsats: att S-kvinnor tar fram
en handbok med strategier för att
förebygga sexuella trakasserier och att
förbundet tar fram ett
besiktningsunderlag som distrikt och
klubbar levererar in till förbundet.

9.2.1
Bifall

9.2.2
Besvarad

9.2.3
Bifall

9.2.4
Bifall

9.3.1
Bifall

9.3.2
Bifall

9.3.3
Bifall
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10. ÖVRIGA
Motion

Rubrik

Distrikt

10.1

Angående att stärka
kunskapen och
motståndskraften mot
nationalism genom t ex
studier

Sthlm län

10.2

Mot nazism

Skåne

10.3

Barndomstol

Skåne

10.4

Att internationella
kvinnodagen, den 8 mars Skåne
blir officiell helgdag

10.5

Spelreklamförbud

Skåne

10.6

Identifiering på sociala
medier med BankID

Göteborg

Att-satser
1. att distriktsstyrelsen får i uppdrag att
verka för att sprida och fördjupa
kunskapen om högerpopulismens
strategi och arbetssätt samt SDs politik
och ideologi som påverkar kvinnors
villkor i syfte att stärka vårt agerande på
lokal, regional och nationell nivå.
Vi yrkar på att distriktskongressen
beslutar om:
- att regeringen får i uppdrag att utreda
möjligheten att lagstadga om följande
områden utan att för den skull störa
grundlagen:
- förbjuda all slags nazistiska symboler
- förbjuda att nazistiska och rasistiska
partier får vara valbara till riksdag,
landsting och kommunval
- förbjuda köp av nazistiskt material både
i handel och via internet
- att all organiserad nazism och nazistiska
demonstrationer förbjuds
- utöka straffskalan till att omfatta mer
än bara hatbrott
- Skånes S-kvinnor bifaller denna
- Skånes S-kvinnor sänder denna till Skvinnors förbundskongress
1. att det inrättas en Barndomstol.
2. att se över utbildningar för
socionomer med specialkompetens för
barns bästa.
1. att S-kvinnor verkar för att
internationella kvinnodagen den 8 mars
blir en officiell helgdag.
1. att Sverige inför förbud mot
spelreklam.
2. att S-kvinnors kongress bifaller
motionen.
3. att motionen skickas till
riksdagsgruppen.
1. att användare på sociala medier
identifierar sig med BankID.

Beslut

10.1.1
Avslag

10.2.1
Avslag

10.3.1
Avslag
10.3.2
Bifall
10.4.1
Bifall
10.5.1
Bifall
10.5.2
Bifall
10.5.3
Bifall
10.6.1
Avslag
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10.7

Behov av starkare
lagstiftning för barn

Gävleborg

1. att S-kvinnor bevakar och driver viktiga
förslag från betänkandet Se barnet (SOU
2017:6)
2. att S-kvinnor driver frågan om att
införa en särskild barnbalk med syfte att
ge barnet starkare och modernare
rättigheter än i dag.

10.7.1
Bifall
10.7.2
Bifall

Fortsatt förhandling av Dagordningens punkt 13
Val
Beslut – valberedning
g) Sju ledamöter i valberedningen
Förbundskongressen beslutade:
att välja Marléne Haara, Norrbotten, Kaisa Karro, Östergötland, Desiré Törnqvist, Jönköpings
län, Felicia Lundmark, Västerbotten, Chatarina Holmberg, Blekinge, Marlene Segerson,
Göteborgsområdet, och Norma Arande De Guitèrrez, Stockholms stad, till valberedning
för en period av två år.
Resultat Personval 2019-08-18
Val av valberedning
Marléne Haara, Norrbotten, 95 röster (omvald)
Kaisa Karro, Östergötland, 91 röster (nyval)
Desiré Törnqvist, Jönköpings län, 90 röster (nyval)
Felicia Lundmark, Västerbotten, 90 röster (nyvald)
Chatarina Holmberg, Blekinge, 88 röster (omvald)
Marlene Segerson, Göteborgsområdet, 85 röster (omval)
Norma Arande De Guitèrrez, Stockholms stad, 80 röster (nyval)
Ylva Stadell, Uppsala län, 19 röster (ej vald)
Inger Jarl Beck, Skåne, 15 röster (ej vald)
Eva Sonidsson, Västernorrland, 10 röster (ej vald)
Lena Åman, Gävleborg, 9 röster (ej vald)
Röstberättigade: 96
Angivna röster: 96

Beslut – sammankallande i valberedningen
Kongressen beslutade efter sluten omröstning:
att välja Chatarina Holmberg, Blekinge, till sammankallande i valberedningen för en period av
två år.

Dagordningens punkt 15
Aktuell fråga till förbundsstyrelsen
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Aktuell fråga 1 – Ombud för barn –ställd av Fisun Yavas, Örebro län
Det har gått drygt fyra och ett halvt år sedan motion 2014/15:1050, om barnets rätt till eget
ombud vid vårdnadstvister, lämnades in och sedermera hänvisades till Civilutskottet.
Motionen behandlade ett ämne som tidigare berörts många gånger, dvs. hur man bäst tillser
barnets bästa i en tvist om vårdnad mellan barnets föräldrar. I motionen föreslås att barn
ska ha rätt till ett eget ombud, en särskild företrädare, i de svåraste vårdnadstvisterna.
Motionen pekar på vikten av att barnets rättssäkerhet upprätthålls. Den pekar vidare på det
faktum att i de fall det barns utsatts för, eller bevittnat, våld föreligger det en konkret risk att
de far illa i en vårdnadstvist, men att detta till viss del kan avhjälpas om en särskild
företrädare för barnets talan.
Egalia S-kvinnor ställer sig nu frågande till vad som hänt med motionen, detta mot bakgrund
av att det är ostridigt att barn i svåra vårdnadstvister ofta far illa och mot bakgrund av att
det trots detta har gått fyra och ett halvt år sedan motionen lämnades in. Vi efterlyser därför
information och vidare handläggning av frågan.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/barnets-ratt-till-egetombud-vid-vardnadstvister_H2021050
Förbundsstyrelsens svar på fråga 1 – Ombud för barn
Förutom nämnda motion så har S-kvinnors förbundsstyrelseledamot Eva-Lena Jansson vid
samma tillfälle år 2014 i riksdagen lyft frågan om särskilt biträde för barn i svåra
vårdnadstvister: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sarskiltbitrade-for-barn-i-svara-vardnadstvister_H202320
Hon framhåller att ett juridiskt ombud för barn i särskilt konfliktfyllda vårdnadstvister bättre
kan bevaka barnets rätt än föräldrarnas respektive juridiska ombud. Hon påminner också om
att riksdagen redan åtta år tidigare anfört till regeringen att alla barn bör ha rätt till ett eget
juridiskt biträde i alla mål om vårdnad, boende och umgänge. Regeringen har dock inte lagt
fram något förslag om detta.
Det som hänt sedan detta är att en utvärdering har genomförts av 2006 års vårdnadsreform.
År 2014 fick en särskild utredare i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera 2006
års vårdnadsreform om vårdnad, boende och umgänge ur ett barnrättsperspektiv.
Utredaren fick även i uppdrag att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet
vårdnadsmål.
Utredningen blev klar 2017. Utredningen föreslår bland annat satsningar på arbetet med att
förebygga föräldrars konflikter och att fokus i processen behöver flyttas från föräldrarnas
konflikt till barnet och barnets behov och rättigheter. Vidare bör konflikter i domstol
förebyggas genom kompetenshöjande insatser i vårdnadsutredningar och information till
föräldrar om de negativa konsekvenserna för dem själva och barnet vid utdragna
domstolsprocesser. Barnets bästa, rätt till information och att fritt uttrycka sina åsikter och
få dem beaktade bör tydliggöras i föräldrabalken. För barn som riskerar att fara illa finns
behov av ökat skydd. Förslag lämnas om att socialnämnden ska få höra barn utan
föräldrarnas samtycke. Om socialnämndens riskbedömningar håller högre kvalitet kan
domstolarnas beslutsunderlag förbättras och därmed ökar förutsättningarna för ett
avgörande som är förenligt med barnets bästa. Medlare bör användas i högre utsträckning
av domstolarna eftersom de kan hjälpa föräldrarna att komma överens. Dock bör
kompetens- och lämplighetskrav för medlare införas i lag. Vid allvarligt våld i familjen ska en
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tillfällig vårdnadshavare snabbt kunna utses om det finns särskilda skäl. Den förälder som
uppsåtligen dödat eller allvarligt skadat den andra föräldern får i de flesta fall anses ha
brustit i omsorgen om barnet på ett sådant sätt att det är bäst för barnet att föräldern inte
längre har kvar vårdnadsansvaret.
Utredningen föreslår dessvärre inte ett särskilt ombud för barn vid vårdnadstvister, utan
menar att barnets intressen bättre tas tillvara genom utredningens andra förslag för att
stärka barnrättsperspektivet.
Detta innebär att det inte är troligt att regeringen kommer att föreslå ombud för barn inom
en snar framtid. Som regel krävs beredning i en utredning innan regeringen lägger fram
förslag om nya reformer. Dock kvarstår riksdagens uppdrag till regeringen om införande av
ombud för barn i vårdnadsmål.
Det man kan göra är att driva på regeringen med förslag om införande av en särskild företrädare för barn i särskilt konfliktfyllda vårdnadstvister. Regeringen kan ju tillsätta nya utredningar och det går att ge ett specifikt uppdrag att utreda möjligheten till ombud för barn.
Frågan om ombud för barn i vårdnadstvister lyfts återkommande av ledamöter i riksdagen.
Bland annat drivs frågan av S-ledamöter, inklusive S-kvinnor i riksdagen.
Beslut – Ombud för barn
Förbundskongressen beslutade:
att anse aktuell fråga – Ombud för barn besvarad.

Aktuell fråga 2 – Förskola som underlättar livspusslet – ställd av Malin Berglund,
Västerbotten
Kammarrätten i Stockholm slår fast i två domar att syskonförtur aldrig kan gå före elevers
rätt att gå i en skola nära hemmet (närhetsprincipen) och föräldrars önskemål. Domarna
betyder inte att det blir förbjudet att ge syskonförtur. Men närhet och önskemål väger alltid
tyngre. Regeringen vill säkerställa att kommunerna kan använda syskonförtur när det ska
göras urval till skolor. Det är tillsatt en utredning som ska se över ändringar av regelverket,
förslaget ska presenteras i mars 2020. I dagsläget finns det exempel på flerbarnsfamiljer som
får åka till flera förskolor innan de ska på arbetet. Det finns en stor risk utifrån detta att
specifikt kvinnor går när i arbetstid för att få ihop livspusslet och det var ju inte tanken med
allmän förskola snarare tvärtom.
Vilka möjligheter ser vi att påverka samt synliggöra detta som S-kvinnor?

Förbundsstyrelsens svar på fråga 2 – Förskola som underlättar livspusslet
Syskonförtur regleras inte i skolförfattningen. Skolverkets skriver: Enligt skollagen ska kommunen i första hand utgå från vårdnadshavarnas önskemål när de ger en elev en plats vid en
skola. Men vårdnadshavarnas önskemål får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering
vid en skola nära hemmet, det som kallas närhetsprincipen. Kommunen får annars endast
frångå vårdnadshavares önskemål om placering om den önskade placeringen skulle medföra
betyd-ande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller vad det gäller
grund-skolan, om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Om
det är fler sökande än antalet platser gäller således en allmänt hållen närhetsprincip som
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innebär att en vårdnadshavares önskemål om placering inte får leda till att en annan elev får
en skolplacering för långt från hemmet. Vad som avses med uttrycket ”nära hemmet” är inte
definierat varken i skollagen eller i dess förarbeten. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett
tidigare avgörande uttalat att innebörden får antas vara beroende av de lokala
förhållandena, och därför anses det i första hand vara upp till varje kommun att själv
bestämma vilka kriterier som ska gälla. Kommunen behöver beakta faktorer som till exempel
elevernas ålder och avståndet mellan hemmet och olika tillgängliga skolor. I samma
avgörande har Högsta förvaltningsdomstolen uttalat att bestämmelsen inte kan anses ge
utrymme för att de elever som bor närmast en viss skola enbart av detta skäl ges företräde
framför andra sökande i kommunen.
Det innebär att kommunerna har ett relativt stort utrymme att själva bestämma vilka
principer som ska tillämpas vid placeringen. Kommunen behöver alltid försäkra sig om att de
principer som de använder vid skolplaceringen, inte begränsar eller sätter bestämmelserna
om vårdnadshavarnas önskemål och närhetsprincipen ur spel. Kammarrätten i Stockholm
har i två domar prövat placeringsbeslut där elever som bor inom ett visst avstånd från skolan
och som har syskon som går i förskoleklass eller årskurs 1–3 vid skolan har prioriterats
framför andra elever.
Lokalt kan S-kvinnor se över om kammarrättens dom förändrat kommunens principer för
placering av barn i förskoleklass och skola och om det gett negativa konsekvenser för
familjer.
S-kvinnors förbundsstyrelse kommer följa regeringens utredning i denna fråga.
Beslut - Förskola som underlättar livspusslet
Förbundskongressen beslutade:
att anse aktuell fråga - Förskola som underlättar livspusslet besvarad.

Aktuell fråga 3 – AI som utmanar patriarkatet – Malin Berglund, Västerbotten
Så länge artificiell intelligens, AI, fortsätter att konstrueras av mestadels män och utgår från
data som ofta baseras på fördomar så kommer morgondagens teknik att förstärka stereotyper och skillnader mellan kvinnor och män. Att en stor del av den tekniska utvecklingen
drivs av aktörer som är kopplade till sex- och krigsindustrin har en inverkan på vilken typ av
artificiell intelligens som växer fram.
Hur kan vi S-kvinnor driva på och medverka till att mer demokratiska, etiska och jämställda
självlärande tekniska lösningar (AI) upprättas som inte förstärker patriarkatet, krigsindustrin
samt inom andra områden där utvecklingen av (AI) kommer att fortskrida?
Förbundsstyrelsens svar på fråga 3
Det finns stor potential i vad AI kan medföra vad gäller teknikutveckling och framtida välfärdslösningar som inom hälso- och sjukvården med mera. Precis som Malin Berglund
beskriver så finns det dock all anledning att arbeta för att motverka AI som diskriminerar och
förstärker stereotypa könsrollsmönster.
Ny forskning från New York University visar att de som jobbar inom Artificiell intelligensområdet till väldigt stor del är vita, heterosexuella män.
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Forskarna varnar för att ett alltför ensidigt perspektiv hos dem som ska lära maskinerna hur
världen ser ut, bidrar till att diskriminera kvinnor, icke-vita och hbtq-personer.
Andra forskare efterlyser en starkare reglering i dataskyddslagen och en oberoende kontroll.
Automatiserade beslut baserade på olika algoritmer styr allt mer våra liv. Men vad kan vi
göra om besluten blir fel?
Människor råkar ut för att det tas felaktiga beslut. The Guardian raddar upp ett antal exempel däribland en lärare i Washington DC som fick sparken när en algoritm användes för att se
över hur olika lärare klarade sitt jobb. Det visade sig att beslutet baserade sig på bara en
liten andel elever och att andra lärare klarade sig för att de uppmanat sina elever att fuska.
I en internationell skönhetstävling användes en algoritm för att objektivt utse en vinnare
baserat på ansiktets symmetri. Men det visade sig att systemet tränats upp på vita kvinnor
och diskriminerade svarta kvinnor.
Och på flygplatser som använder automatiska system för att stoppa terrorister får tusen
oskyldiga personer varningsflagg varje vecka. En pilot på American Airlines har gripits 80
gånger under ett år för att hans namn är detsamma som en IRA-ledares.
Vid den stora jämställdhetskonferensen Forum Jämställdhet i år så handlade en av programpunkterna om hur artificiell intelligens riskerar att bli lika sexistisk och rasistisk som vi människor är, om vi inte aktar oss.
Samir Saran föreläste där. Samir Saran är en internationell AI-profil och ordförande i tankesmedjan Observer Research Foundation. Han är kunnig i frågor om globalisering och teknisk
utveckling, däribland artificiell intelligens, AI. Han menar att sättet som AI utvecklas på idag
förstärker sexistiska och rasistiska stereotyper. En stor del av den tekniska utvecklingen drivs
fram av aktörer som är kopplade till sex- och krigsindustrin och det påverkar vilken typ av
artificiell intelligens som växer fram. Samir Saran kräver globala handlingsplaner för att utveckla AI på ett sätt som istället främjar jämställdhet och utmanar patriarkatet:
-

För att bygga en jämställd värld för kvinnor, män och maskiner måste det globala
samhället sätta upp normer för det grundläggande syftet med AI och etiska riktlinjer
kring design av AI idag, säger han i en av sina texter.

S-kvinnor har verkligen flera möjliga uppgifter här.
- Att bilda opinion i dessa frågor och lyfta fram frågor om etik och normer inom AIutvecklingen.
- S-kvinnor i riksdagen och på regional och lokal nivå bör verka för att det ställs krav
(kanske i form av någon form av kvalitetsmärkning) på att de AI-tjänster som
utvecklas och som offentliga aktörer upphandlar ska vara jämställda, inkluderande
och icke-diskriminerande

Beslut – AI som utmanar patriarkatet
Förbundskongressen beslutade:
att anse aktuell fråga - AI som utmanar patriarkatet besvarad.
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UTTALANDEN VID S-KVINNORS FÖRBUNDSKONGRESS
SKÅNE 16-18 augusti 2019
19-08-17

S-kvinnor har länge arbetat för fred, nedrustning och en värld fri ifrån kärnvapen. Vi är
besvikna att Socialdemokraterna, trots sin långa tradition och tidigare ställningstaganden i
dessa frågor, nu i regeringsställning väljer att inte signera och ratificera FN:s konvention
om kärnvapenförbud.
När frågan beslutades i FN för bara två år sedan, var Sverige ett av de länder som röstade ja.
S-kvinnors kongress kräver att Socialdemokraterna nu i regeringsställning fullföljer sina
åtaganden och signerar och ratificerar konventionen. Som ett första steg borde regeringen redan
idag deklarera Sverige som en kärnvapenfri zon.
S-kvinnor har en ledande roll i den svenska kampen mot kärnvapen och för nedrustning. Nu
kräver vi att Socialdemokraterna verkar för att en kärnvapenfri värld blir en realitet.

19-08-18

Uttalanden om tandvård och äldreomsorgslag.
Tandvård ska inte vara en klassfråga
Ingen ska behöva leva med dåliga tänder för att en inte har råd! Det är nu dags att behandla
tänderna som en del av kroppen.
Kvinnor med låg inkomst eller låg pension har sällan råd att gå till tandläkaren. Dålig
tandhälsa kan leda till infektioner – åderförkalkning och tandlossning kan vara en orsak till
hjärtinfarkt. Inflammationer i munnen är ett hot mot det allmänna hälsotillståndet.
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Tänderna tillhör kroppen och S-kvinnor anser att tandvården ska likställas med övrig sjukvård.
Det ska inte skilja sig om du söker vård för tänderna eller hjärtat.
En jämlik tandvård ökar folkhälsan och ger därmed också en mer jämlik och jämställd hälsa. Skvinnor kräver att tandvården jämställs med övrig sjukvård och ingår i samma
försäkringssystem. Det ska inte vara några skillnader i patientavgifterna mellan att besöka en
läkare eller tandläkare.
Inför en äldreomsorgslag nu!
En välfungerande äldreomsorg är en jämställdhetsfråga. Rätten för äldre att få inflytande över sin
egen vardag borde vara en självklarhet. Vi anser att omsorgen och vården av äldre behöver ett
nationellt lyft. Kvaliteten måste höjas och tryggheten måste öka. En bra äldreomsorg kan aldrig
vara en fråga om behovsprövning och godtycke.
Vi kan inte acceptera att anhöriga, ofta kvinnor, tvingas kompensera för bristande hemtjänst eller
underbemanning på äldreboendet. Rätt bemanning och hög kvalitet bidrar till en trygghet för
såväl de äldre som för deras anhöriga. En äldreomsorg med hög kvalitet kommer också att ge
personalen bättre förutsättningar att ge en god omvårdnad.
S-Kvinnor kräver en äldreomsorgslag som stärker äldres rättigheter. En lag som också ställer
kvalitativa krav på äldreomsorgens utformning.

Avtackningar
Förbundskongressen tackar av avgående förbundsstyrelseledamöter, revisorer, valberedning
samt ett stort tack till presidiet, personal, tekniker och till Skåne S-kvinnor och alla volontärer.

Dagordningens punkt 16
Avslutning
Carina Ohlsson, förbundsordförande, tackar för en väl genomförd kongress och förklarade
densamma för avslutad klockan 14:13.
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