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FÖRORD 
 
Förbundsmötet 2013 kommer att behandla 104 motioner, uppdelade i 10 block, fördelat på två 
motionshäften. Förbundsstyrelsens utlåtande ligger efter varje motion i motionshäftet.  
 
Några motioner berör samma frågor och kommer då att föredras gemensamt. Dessa motioner  
ligger efter varandra i motionshäftet och därefter följer det gemensamma motionsvaret från 
förbundsstyrelsen.  
 
Vissa motioner är inte direkt ställda till S-kvinnor. Förbundsstyrelsen har dock valt att besvara  
samtliga motioner utifrån S-kvinnors ställningstagande i frågan.  
 
Motionssvar/utlåtanden från klubbar och distrikt, samt tilläggs-attsatser behandlas inte av förbunds-
mötet. Alla motionssvar och utlåtanden som skickats in tillsammans med motionerna är dock av stor 
relevans som underlag för förbundsstyrelsens utlåtanden och förslag till beslut. Alla inskickade skrifter 
från klubbar och distrikt finns som bilagor i slutet av motionshäfte 2.  
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MOTION  KLUBB/DISTRIKT FÖREDRAGANDE  SIDA 

 

1. ORGANISATION OCH UTVECKLING    
 

    
 

1.1 Angående att återgå till kongress  Skåne  Åsa Lindestam 6 

1.2 
Uppdrag och ersättning i stiftelser och 
organisationer  

Västerbotten  Susanne Andersson  8 

    
 

2. INTERNATIONELLT ARBETE OCH INTEGRATION   
 

    
 

2.1 Israel och Palestina  Norrbotten  
Anne Ludvigsson 

10 

2.2 Erkänn Palestina  Stockholms län  11 

2.3 Internationell verksamhet hos S-kvinnor Västerbotten  
Anne Ludvigsson 

16 

2.4 Internationellt solidaritetsarbete Stockholms stad  17 

2.5 Västsahara  Stockholms stad  Anne Ludvigsson 20 

2.6 FN Administrationen  Dalarna  Åsa Lindestam 22 

2.7 Samverkan över landsgränserna  Stockholms län  Inger Segelström 24 

2.8 De flesta analfabeter är kvinnor  Uppsala  

Anne Ludvigsson 

26 

2.9 Sätt invandrademödrar i kunskapslyft Skåne 27 

2.10 Ge invandrade mödrar ett kunskapslyft  Skåne 28 

    
 

3. FAMILJELIV OCH ARBETSLIV    
 

    
 

3.1 
Föräldraförsäkringen - en nyckel till ökad 
jämställdhet 

Stockholms stad 

Lena Sommestad 

32 

3.2 Föräldraförsäkring, ja tack! Gävleborg 34 

3.3 Förlängd föräldraledighet Skaraborg 35 

3.4 Föräldraförsäkringen Umeå 36 

3.5 Barnomsorg på obekväm arbetstid Skåne Maria Augustsson 42 

3.6 Vem hämtar barnen? Skåne Maria Augustsson 44 

3.7 Barnomsorgen Täby Maria Augustsson 46 

3.8 Slopa 15-timmarsregeln för förskolebarn Kristinehamn Maria Augustsson 48 

3.9 Genuspedagogik i förskola och skola Skurup Liselott Vahermägi 50 

3.10 Skolan Täby Liselott Vahermägi 52 

3.11 
Den dagliga arbetstiden ska vara 6 
timmar 

Skåne 
Lena Sommestad 

54 

3.12 6 timmars arbetsdag Umeå 55 

3.13 Ledighet ingen vill ha Sörmland Linnea Björnstam 58 
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3.14 
Lagstadga jämställdhetsredovisning i 
årsredovisningar  

Skåne  Linnea Björnstam 60 

3.15 
Se över och anpassa lagen om 
arbetsskadeersättning  

Stockholms län Eva-Lena Jansson 62 

3.16 Kvinnors pensioner  Kristinehamn  Eva-Lena Jansson 66 

3.17 Äldreomsorg och boende  Täby Laila Olsen 69 

3.18 
Se över och anpassa nuvarande 
äldreomsorgslagstiftning  

Stockholms län  Laila Olsen 73 

3.19 Färdtjänstregler  Örebro  Laila Olsen 75 

3.20 
Se över och anpassa lagen om 
underhållsstöd  

Stockholms län  Lena Sommestad  77 

3.21 En arbetslinje för män i hem och familj  Skåne  Yvonne Karlén 80 

3.22 Vårt gemensamma sjukförsäkringssystem  Skaraborg  Eva-Lena Jansson 82 

3.23 En ny socialpolitik  Örebro  Gudrun Hansson 86 

3.24 Kvinno- och barnfattigdom Skurup  Gudrun Hansson 88 

 
   

 
4 FACKLIG POLITISK SAMVERKAN    

 
    

 

4.1 
Underlätta för kvinnor att vara fackligt 
aktiva  

Gävleborg  

Anette Kalnak 

90 

4.2 
Rätt att vara ledig för politiska och 
fackliga förtroendeuppdrag  

Norrbotten  91 

     
5 KVINNOFRID/BARNFRID    

 
    

 
5.1 Barnkonventionen  Norrbotten  

Susanne Andersson 
93 

5.2 Gör FNs barnkonvention till svensk lag  Skåne  94 

5.3 Mänskliga rättigheter  Skurup  Eva-Lena Jansson 96 

5.4 Utlänningslagen  Norrbotten  Eva-Lena Jansson 98 

5.5 Barns rättigheter (våld i nära relationer) Halmstad  Carina Ohlsson 100 

5.6 Vräkning av familjer med barn  Kristinehamn Maria Augustsson 102 

5.7 Stärk stödet för våldsutsatta kvinnor  Skurup  Carina Ohlsson 104 

5.8 
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt 
samhällsproblem  

Stockholms Län  Carina Ohlsson 106 
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5.9 
Rätt till kvarboende för kvinnor i utsatta 
hemmiljöer  

Skåne  Carina Ohlsson 110 

5.10 Allmän rättshjälp vid bodelning  Västernorrland  Carina Ohlsson 112 

5.11 
Kvinnor och barn som tvingas fly sina 
hem  

Skåne  Carina Ohlsson 114 

5.12 Finansiering av kvinnojourer  Kristinehamn Carina Ohlsson 116 

5.13 Stöd till kvinnojourer  Östergötland  Carina Ohlsson 118 

5.14 Se över och anpassa två-årsregeln Stockholms Län  Carina Ohlsson 120 

5.15 Barn och ungdomar i arrest och häkte  Örebro  Carina Ohlsson 124 

     
6 KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET    

 
    

 
6.1 Nerdragning av vapenexporten Skåne  Lena Sommestad 127 

6.2 Sverige ska inte vara i krig  Stockholms stad  Lena Sommestad 130 

6.3 Kärnkraftverken i norra Europa  Norrbotten  

Åsa Lindestam 

134 

6.4 
Krisplanering och beredskap vid en 
kärnkraftsolycka  

Enskild 135 
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Motion 1:1  
Angående att återgå till kongress 
Skåne 
 
Ystads S-kvinnor har cirkel i kvinnohistoria och följer vad som har hänt i förbundet och vilka kvinnor som 
har satt sin prägel på verksamheten. Vi förstår nu att vi alla måste vara rädda om vår historia och bevara 
den för framtiden. Och det är just kvinnoförbundets historia vi vill värna om med denna motion. 
 
Fram till och med 1993, kallade Kvinnoförbundet till kongress, 1994 blev det Förbundsmöte. Vi kan inte 
utläsa om det var ett kongressbeslut att ändra till förbundsmöte eller det är förbundsstyrelsen som gjort 
ändringen. Ordet kongress har högre status än förbundsmöte. 
 
Ystads S-kvinnor föreslår därför: 
 
att förbundet skall återgå till kongress istället för förbundsmöte 
att  motionen bifalles och sändes till Kvinnoförbundets styrelse för beredning 
att motionen behandlas på kommande förbundsmöte 
 
Ystads 2011-12-27 
Ystads S-kvinnor  
Siw Olsson och Ingalill Bjartén 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
1:1 Angående att återgå till kongress 
Föredragande: Åsa Lindestam 
 
Motionären tar upp en fråga om byte av namn på vårt högsta beslutande organ. Idag kallas det 
förbundsmöte då vi är ett förbund. Kongress används av det socialdemokratiska partiet på det högsta 
beslutande organet. Kongress upplevs ha en större tyngd och fler förstår vad det innebär. Tumregeln har 
varit att antalet kongressdeltagare har uppgått till minst ett gross (144) st. Förbundsmöte används även 
av fackliga organisationer. 
 
Ett förslag kan vara att kalla vårt högsta beslutande organ för Förbundskongress, men det behöver 
utredas mer. 
 
Förbundsstyrelsen överlåter frågan till förbundets stadgegrupp att till förbundsmötet 2015 utreda och 
lägga fram förslag på förändringar i stadgarna. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 

att anse motion 1:1 besvarad  
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Motion 1:2 
Uppdrag och ersättning i stiftelser och organisationer 
Västerbotten 
 
Motion angående uppdrag och ersättning i olika stiftelser och organisationer där ledamoten är 
utsedd/nominerad av förbundsstyrelsen. 
 
S-kvinnor har representation i flera olika styrelser i arbetarrörelsen men också ibland i olika 
samarbetsorganisationer. Ett exempel är Fistulasjukhuset i Etiopien som är en stiftelse. Styrelsen har ca 4 
– 5 sammanträden per år. 
 
Idag och även tidigare så har vi nominerat riksdagsledamöter/kommunal eller landstingsråd till styrelsen. 
De kostar inget för förbundet.  Inget fel med det men om vi vill ha ett engagemang i hela landet för 
sjukhuset och s-kvinnor måste också medlemmar ute i landet nomineras. 
Där uppstår problemet. Stiftelsen betalar resorna till mötena men inte förlorad arbetsförtjänst. 
Vi tycker därför att den nominerande organisationen skall betala. Det handlar inte om stora belopp 
räknat på ett år. Vi kvinnor i en stark organisation ska inte behöva betala själva för det engagemang vi 
lägger ned. Ingen man skulle ha gått med på det. 
 
Vi yrkar härmed: 
 
att  förbundsmötet ställer sig bakom motionen 
att  ge Förbundsstyrelsen att besluta att ersättning för förlorad 

      ersättning för förlorad arbetsförtjänst ges från och med hösten 2013. 
 
Skellefteå den 8 mars 2013 
S- kvinnor Västerbotten 
Distriktsstyrelsen 
 
Britta Rådström 
Ordförande 
 
Antogs vid styrelsemötet 9/3 2013 av S-kvinnor Västerbotten 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
1:2 Uppdrag och ersättning i stiftelser och organisationer  
Föredragande: Susanne Andersson 
 
Uppdrag och ersättning i stiftelser och organisationer 
Motionären tar upp en fråga som rör ersättning för förlorad arbetsförtjänst då man har uppdrag åt 
förbundsstyrelsen i annan organisation. 
Förbundstyrelsen anser som motionären att det är viktigt att kvinnor från hela landet kan delta i olika 
samarbetsorganisationer och i arbetarrörelsens olika styrelser.  
Det finns idag inga tydliga rutiner för i att betala ut förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag i andra 
organisationer, förbundsstyrelsen behöver se över riktlinjer för det. 
Förbundsstyrelsen bedömer att vi generellt inte kan säga att vi ska betala ut förlorad arbetsförtjänst från 
hösten 2013 utan måste vid varje enskild möte med en organisation se i inbjudan/kallelsen om de ev. 
står för förlorad arbetsförtjänst. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att anse att-sats 1 besvarad 
att avslå att-sats 2  
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Motion 2:1 
Israel och Palestina  
Norrbotten 
 
Motion till distriktskongressen i Norrbotten 2013 
 
Den israeliska ockupations- och bosättningspolitiken fortsätter att kränka folkrätten och utgör ett hinder 
för fredsförhandlingar mellan israeler och palestinier.  Staten Israel har rätt till existens inom säkra och 
erkända gränser. Men även det palestinska folket har rätt till en självständig stat, en rätt som hittills har 
förvägrats dem.  
Israels högerdominerade regering visar ingen vilja att på allvar gå vidare på vägen mot en tvåstats-
lösning. Palestinierna har vänt sig till FN för att den vägen få ett erkännande för staten Palestina. Det är 
en skam för svensk utrikespolitik att den borgerliga regeringen beordrade den svenska regeringen att 
rösta nej till Palestinas medlemskap i FN-organet Unesco.  Sverige bör deklarera sin avsikt att erkänna 
Palestina när beslut skall tas i FN. 
Palestinierna måste för att vinna ökad trovärdighet för sin sak skapa ett samlat ledarskap och en 
interimsregering med uppdrag att utlysa palestinska val. Alla parter måste avstå från terrorhandlingar. 
Endast seriösa förhandlingar, där alla relevanta parter deltar, kan nå en hållbar läsning som bidrar till 
både fred och säkerhet. 
Vi är många som tror på en framtid med två stater, Israel och Palestina, inom säkra och erkända gränser. 
En sådan kräver att Israels ockupation av Västbanken och blockad av Gaza upphör, samt att muren på 
ockuperad mark avlägsnas. Bosättningar som byggts på ockuperad mark i strid mot folkrätten måste 
nedmonteras. EU har beslutat att suspendera sitt uppgraderade samarbete med Israel. När nya avtal och 
aktionsplaner mellan EU och Israel ska utformas, är det ett starkt krav att konkreta skrivningar om 
mänskliga rättigheter för folket på de ockuperade områdena görs. 
Världssamfundet ska vara öppet för dialog med alla valda palestinska företrädare, inklusive Hamas som 
segrade i de demokratiska palestinska valen år 2006. 
Omvärlden inkl. Sverige måste stödja den inompalestinska dialogen och de steg mot försoning som i maj 
månad 2011 tagits mellan Hamas och Fatah i syfte att få till stånd en ny samlingsregering. För att ett 
framtida fritt Palestina skall kunna vara livskraftigt krävs att demokratin förstärks samt att våld och 
korruption upphör. 
 
Jag yrkar: 
 
att S-kvinnors distriktskongress uttalar sitt stöd för två stater, en Israelisk och en Palestinsk  

stat  
att   vi ställer oss bakom vad som sägs i brödtexten 
att motionen bifalls av S-kvinnors distriktskongress 
att motionen om den bifalls skickas vidare till S-kvinnoförbundets årskongress 
 
Eva Hedesand Lundqvist, Kvinnoklubben Frida, Luleå 
 
 
 
 
 
 
Motion 2:1 och 2:2 besvaras tillsammans 
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Motion 2:2 
Erkänn Palestina och inför sanktioner mot Israel 
Stockholms län  
 
Israel har ockuperat Palestina sedan 1967. Den Israeliska ockupationen bryter mot internationell rätt, 
FN-resolutioner och mänskliga rättigheter. Förtrycket av Palestinier hårdnar för varje dag som går. Det är 
också uppenbart att Israel saknar vilja till en rättvis och hållbar fred där en självständig Palestinsk stat är 
inkluderad. Ockupation utövas inte bara med missiler och stridsvagnar. Den finns att finna i den 
rasistiska lagstiftningen, diskrimineringen i vardagen samt det sociala och psykologiska förtrycket. 
 
Ockupation och olika former av förtryck medför konsekvenser för det Palestinska folket i form av en 
kraftigt undermålig infrastruktur, obefintlig hälso- och sjukvård, avsaknad av ett utbyggt och organiserat 
utbildnings- och forskningssystem, kraftigt inskränkt möjlighet till utövande av kultur och idrott samt en 
begränsad möjlighet till demokratisk utveckling. Svårigheter att importera nödvändiga livsmedel, 
medicinskt teknisk utrustning, mediciner mm p.g.a. den Israeliska blockaden. Palestinierna måste 
smuggla in livsnödvändiga varor, självklart smugglas även vapen. Den Israeliska krigsföringen i 
Palestinska områden innebär att skadliga partiklar sprids i luften och hamnar på marken när vapnen 
avfyras mot Palestinska områden.  
 
Konsekvenserna av det är, att många barn föds med missbildningar och får olika former av cancer 
sjukdomar, vilket leder till en mycket tidig död för väldigt många barn. Den Israeliska militären använde 
olagliga vapen för några år sedan i Gaza då bl.a. många barn fick sina kroppar sönderslitna andra 
brännskadades svårt, många blev handikappade och en del dog p.g.a. användningen av otillåtna vapen. 
Israelerna passade på att bomba sönder en skola som byggts upp av biståndspengar från oss 
skattebetalare i Sverige. Konsekvenserna av det blev protester och fördömanden, men vem bryr sig om 
tomma ord utan handlingskraft bakom dessa. Det är bara att tuta och köra vidare!  
Konsekvensen av krig, förtryck, mycket svåra umbäranden och ett stort lidande under flera decennier får 
människor att förlora förmågan att kunna behålla framtidstron och hoppet om ett bättre och värdigare 
liv, vilket inbegriper det mest elementära för alla levande människor, sådant som vi i västvärlden tar för 
givet varje dag. Ovanstående leder till frustration, desperation och hämndbegär. Vissa individer klarar 
inte att hantera detta, utan utför handlingar som är ofattbara och får konsekvenser för alla inblandade 
t.ex. självmordsbombare. Dessa handlingar utförs i religionens namn, trots att de saknar grund och är i 
själva verket en stor synd och förbjudet enligt Islam. Det är ett exempel på missbruk av religion för att 
kunna rättfärdiga sitt handlande. Som medmänniska kan man förstå att vissa människor inte klarar av att 
hantera ett ständigt liv i frustration och desperation p.g.a. svåra umbäranden, ett stort lidande och 
förtryck, men man kan naturligtvis aldrig acceptera eller rättfärdiga sådana handlingar, då dessa 
dessutom är mycket kontraproduktiva och oftast drabbar oskyldiga civila. 
 
Jag beundrar palestiniernas mod, uthållighet och en stark tro på en möjlig fred som medför ett liv utan 
krig, lidande och svåra umbäranden med möjlighet till utveckling på alla plan samt bättre 
levnadsförhållanden. 
Rätten att bilda en Palestinsk stat inom 1967-års gränser med östra Jerusalem som huvudstad, sida vid 
sida med Israel, är sedan länge internationellt erkänd. Palestinierna har idag diplomatiska förbindelser 
med över 100 stater runt om i världen. Den Palestinska representationen i Sverige har sedan hösten 
2011 uppdaterats till ambassad. Palestinierna har idag säte i olika FN- och andra internationella organ, 
de valdes föra året med stor majoritet in som medlem i FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, 
UNESCO. Det finns inga folkrättsliga hinder att idag formellt erkänna staten Palestina. Ett erkännande 
skulle vara ett steg mot en rättvis fred och ett slut på den Israeliska ockupationen och förtrycket. Sverige 
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borde följa Island och ett hundratal andra länders exempel att erkänna staten Palestina och förmå resten 
av EU att göra det samma. 
 
Under de senaste åren har Israels apartheid förbigåtts med en öronbedövande tystnad från både Sverige 
och EU. Detta med anledning av att Södra Tel Aviv under de senaste åren blivit ett centrum för flyktingar 
och asylsökande från de olika pågående krigen i Afrika. Flyktingar trakasseras och hotas, Afrikanska 
invandrares kontor vandaliseras och plundras. Medan judiska immigranter, flyktingar eller inte, alltid 
hälsas varmt välkomna, spöas svarta afrikaner, kristna som muslimer, upp på gatan av grupper som 
endast kan acceptera att leva i en judisk och bara judisk, stat. Ledande politiker deltar i klappjakten på de 
asylsökande, de kallar afrikanerna för ”en cancer i vår kropp” påstår att många israeliska kvinnor har 
blivit våldtagna av migranter men de vågar inte klaga ”av rädsla för att bli utpekade för att ha blivit hiv-
smittade”. Enligt premiärministern Benjamin Netanyahu hotar flyktingarna ”Israels samhällsbygge, 
nationella säkerhet och nationella identitet”, något som på sikt kan ”leda till Israels undergång som 
judisk och demokratisk stat”. En läkare tillhörande (nationella unionen) har föreslagit att alla som utan 
tillstånd korsar Israels gräns ”borde skjutas”.  En ny lag tillåter att flyktingar interneras i upp till tre år och 
regeringen planerar nu att, utöver ett antal tältläger, bygga ett ökenfängelse för 12400 ”infiltratörer” 
(officiell beteckning på asylsökande)” tills de kan sändas ut ur landet”. Den ökande rasismen drabbar 
också israels palestinska medborgare. Alltfler palestinier flyr till Ramallah på Västbanken för att få de 
jobb och den utbildning de mobbas ut från Israel. På sikt riskerar de sitt israeliska medborgarskap – vilket 
naturligtvis är en poäng i den förda politiken.  Icke- våldsprotester klassas som terrorism och israeler som 
hjälper flyktingar kan, om utvecklingen fortsätter, riskera att själva hamna i samma fångläger som de 
som de bistår. 
 
Medan Nelson Mandela, med stor personlig erfarenhet av apartheid i Sydafrika, kallar det israeliska 
systemet för ”grov rasdiskriminering och ojämlikhet” ser EU och Sveriges regering Israel som ”ett 
utmärkt exempel på demokrati”. EU:s demokratisyn borde vara ett problem för våra politiker. 
Flyktingpolitiken i Israel – ett land med särskilda och nära förbindelser med EU utifrån ”respekt för 
mänskliga rättigheter och demokratiska principer” – borde föranleda åtminstone stark kritik. Men ju 
större övergreppen är, desto mer öronbedövande tystnad. Hur långt ska det få gå innan Sverige talar i 
klartext och kräver åtgärder mot Israelisk apartheid? När kan vi anses ha fått nog? Det är hyckleri att 
kalla Israel för en demokratisk stat. Demokrati är ett relativt begrepp som också kan missbrukas för att 
uppnå vissa syften och ändamål. Men det är inte det som är avsikten med ett demokratisystem. Vad 
skulle hända om våra svenska politiker uttryckte sig på det sätt som politikerna gör i Israel och vad skulle 
hända om man dessutom förde en sådan politik i Sverige?  
 
De diplomatiska förbindelserna mellan EU och Israel sträcker sig långt tillbaka i tiden. Sedan slutet på 
1950-talet fram till idag, har samarbetet mellan parterna utvecklats till ett mycket nära samarbete, vilket 
också stärkts genom en rad avtal. Den rättsliga grunden för samarbetet mellan EU och Israel utgörs idag 
av det associationsavtal som ingicks mellan EU och Israel 1995. Detta avtal brukar felaktigt kallas för 
”handelsavtalet”, vilket är missvisande, eftersom det avtalet reglerar mycket mer än handel mellan 
parterna. Associationsavtalet innebär att grunden lades för en pågående dialog och ett nära samarbete 
på en rad olika områden som kultur, idrott, forskning, ekonomi, handel och militärt samarbete mellan EU 
och Israel. Avtalet innebär samtidigt att parterna förbinder sig att följa internationell rätt och 
internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter. EU har även enligt avtalet en juridisk skyldighet att 
arbeta för att Israel följer internationell rätt, samt att de ska reagera på kränkningar av densamma. Israel 
har dock upprepade gånger gjort sig skyldig till brott mot internationell rätt och de mänskliga 
rättigheterna, brott vilka är väldokumenterade i en rad rapporter av internationella organisationer. 
 



13 

 

Trots detta fortsätter Israels gynnsamma samarbetsrelationer till EU i stort sätt oinskränkt. FN och EU 
genomför i nuläget sanktioner mot ett tjugotal länder, regimer och grupper för olika brott mot folkrätten 
och FN:s beslut. Ingen av dessa har gjort sig skyldig till lika många olika sorters brott mot mänskliga 
rättigheter, FN-resolutioner och internationella domstolsbeslut som Israel. Trots att Israel tveklöst 
befinner sig i samma kategori som länder, vilka idag utsätts för sanktioner, har inga sådana åtgärder 
vidtagits mot Israel. Tvärtom, Israel belönas konsekvent för sina folkrättsbrott. Den israeliska staten och 
militärmakten får finansiellt stöd, militärt stöd i form av utbildning och den senaste vapenarsenalen från 
USA, delvis även från EU. Israel är en kärnvapenstat i Mellanöstern som inte verkar utgöra ett hot mot 
freden, det gör däremot andra grannländer som aspirerar på att införskaffa kärnvapen, Detta 
resonemang är ett rent hyckleri, oavsett vad man tycker om kärnvapen, själv är jag definitivt en 
motståndare till tillverkning och innehav av kärnvapen.  
 
EU talar med kluvna tungor när man talar om fred i Palestina och möjliggör Netanyahus koloniala politik. 
Ingen annan fråga illustrerar Europas dubbla budskap, hyckleri och kontraproduktiva ställningstagande 
som EU:s hållning till det ockuperade östra Jerusalem och på Västbanken. Enligt en rapport publicerad av 
Fred nu, var 2012 ett rekordår för byggen i bosättningar. Premiärministern Netanyahu gav grönt ljus för 
6676 nya bostäder i bosättningarna under 2012. Snart väntas även det kontroversiella bygget av en 
Israelisk försvarshögskola i östra Jerusalem slutgiltigt godkännas. Israeliska myndigheter har begärt in 
offerter för ytterligare 198 bostäder på den ockuperade Västbanken, enligt en Israelisk 
frivilligorganisation. Alla uttalanden om att EU stödjer folkrätten och alla varningar om att den ständigt 
växande koloniala strukturen utgör ett hinder för någon som helst tvåstats lösning, står i flagrant 
motsättning till verkligheten på marken.  
 
Man kan också fråga sig: Varför är EU så angeläget om att stödja Israel? Kanske finner man förklaringen i 
det faktum att Israel deltar i c:a 800 EU- stödda forskningsprojekt till ett totalt värde om 4.3 miljarder 
euro. Israel kommer att få en ännu större andel av HORIZON 2020, EU:s nästa tilldelning av 
forskningsmedel. Varför är EU så angeläget att uppvakta det israeliska krigsmaskineriet? En orsak kan 
finnas i aktionsplanen för ”en konkurrenskraftig säkerhetsindustri”. Den internationella 
säkerhetsindustrin var värd 100 miljarder euro år 2011, en tiofaldig ökning sedan år 2001. 
 
FÖRTYDLIGANDE: FP 7 är EU:s sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling, sträcker sig under 
åren 2007 – 2013 inom områdena samarbete, idéer, människor och kapacitet. HORIZON är EU 
kommissionens förslag till nytt Europeiskt ramprogram för forskning och innovation. Det nya 
programmet löper under perioden 2014 – 2020 och ligger på runt 80 miljarder euro.  
 
Några konkreta exempel på att forskarvärlden reagerat på ockupation, förtryck och kolonisering:  
KTH gruppen (Kungliga tekniska högskolan i Stockholm) frågar svenska myndigheter om forskning i 
ockupationens tjänst. Vid ett möte med forskningsstiftelsen Vinnova informerades om Sveriges 
medverkan i FP 7- projektet liksom HORIZON 2020- projektet. Med hänvisning till befintlig information 
har bitr. prof. Jan-Erik Gustafsson, KTH:s aktionsgrupp, skriftligen meddelat ansvariga myndigheter, att 
de israeliska forskarna är djupt involverade i den illegala Israeliska ockupationen och ställt frågan till 
svenska myndigheter, vilket lagligt stöd har detta samarbete? 
 
Danmarks tekniska universitet har avslutat sitt samarbete med olagliga bosättningar på Palestinsk 
ockuperad mark, som danska politiker har uttryckt sitt stöd för. Många andra universitet och högskolor i 
andra länder har gjort det samma. Det är dags att Sverige inser att åtgärder måste vidtas p.g.a. etniskt 
förtryck, ockupation och kolonisering. Vid det demokratiskt genomförda valet i Palestina (bevakat av 
valobservatörer, bl.a. svenska) för några år sedan, valde det palestinska folket HAMAS som sina politiska 
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ledare, alla har rätt att välja sina ledare enligt demokratiska principer genom fria och offentliga val. 
Varför har vi rätt att frånta palestinierna deras möjlighet och rättighet att välja sina ledare, oavsett vilka 
de än må vara.  
 
Sverigedemokraterna som är ett rasistiskt parti sitter i vår riksdag. De är demokratiskt valda och ingen av 
oss skulle komma på tanken att förneka dem den lagliga rätten. Den svenska regeringen och EU har ett 
gemensamt ansvar för situationen på ockuperad Palestinsk mark. Istället för att upprätta kontakter och 
inleda samtal med de demokratiskt valda HAMAS styret, väljer Sverige att bojkotta den palestinska 
parten och stämpla den som terroristisk. Samma inställning visar sig i att Sverige röstade för en 
uppgradering av handelsutbytet med Israel.  
 
Till dess att Israel upphör med ockupationen, kolonisering och förtryck, följer internationell rätt, FN-
konventioner och mänskliga rättigheter, borde Israels förmånliga associationsavtal med EU upphävas. 
Israel har det mest förmånliga frihandelsavtalet med EU som något icke-medlemsland åtnjuter. Avtalet 
innehåller en klausul om respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer, vilket i sin tur ger 
EU skyldighet att reagera på Israels kränkningar av desamma. Israel kan inte visa upp någon utveckling 
mot ökad respekt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Dess implementering av 
avtalets bestämmelser är i flera avseenden olaglig. 
 
Jag yrkar: 
 
att  S-kvinnor verkar för att vårt parti agerar för att Sverige ska erkänna Palestina som självständig 

stat enligt 1967 års gränser med östra Jerusalem som huvudstad, samt verka för att EU gör det 
samma 

att  S-kvinnor verkar för att vårt parti agerar för att Sverige ska avbryta det militära samarbetet med 
Israel, samt verka för att EU gör det samma 

att  S-kvinnor verkar för att vårt parti agerar för att Sverige ska införa ekonomiska, militära, 
kulturella, idrottsliga och akademiska sanktioner mot Israel, samt verka för att EU gör det 
samma. Endast de diplomatiska förbindelserna bör kvarstå för att kunna föra en dialog och 
förhandla med Israel om en rättvis fred och en självständig Palestinsk stat 

 
Sollentuna den 17 januari 2013  
Bora Jukovic 
Medlem i S-kvinnoföreningen, Sollentuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 2:1 och 2:2 besvaras tillsammans 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
2:1 Israel och Palestina 
2:2 Erkänn Palestina och inför sanktioner 
Föredragande Anne Ludvigsson 

Israel ockuperar Västbanken och östra Jerusalem sedan 1967, och sedan 2005 upprätthåller Israel en 
blockad av Gaza. Konflikten mellan Israel och Palestina har länge kostat människoliv och raserat 
samhällen. Såväl palestinier som israeler har rätt att leva i fred och frihet. 
Vi socialdemokrater har uttalat ett tydligt stöd för en tvåstatslösning och för ansträngningarna att få 
igång konkreta förhandlingar för en sådan och att Sverige bör erkänna staten Palestina enligt 1967 års 
gränser.  
Export och import av krigsmateriel från Israel är inte förenligt med reglerna för svensk vapenexport. 
Bland annat ska export inte ske till länder som är i krig eller konflikt. Men följs regelverket och vilka 
möjligheter att kringgå detsamma finns?   
Den Socialdemokratiska kongressen 2013 beslutade inga vapen skall exporteras till diktaturer och länder 
som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. Beslutet innebär att regelverket för 
vapenexport moderniseras till att export till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker 
mänskliga rättigheter förhindras. Socialdemokraterna vill ta initiativ till större öppenhet och transparens 
vad gäller Exportkontrollrådets behandling av exportlicenser.  
EU bör inte ha några militära samarbeten med Israel så länge Israel ockuperar Palestinska områden. 
Den israeliska ockupationen är illegal enligt FN och folkrätten. EU och Sverige betraktar de israeliska 
bosättningarna på Västbanken som hinder för freden. Ändå importerar EU varor från bosättningarna för 
mer än två miljarder kronor per år. Och bidrar därmed till att finansiera bosättningspolitiken. 
Det handlar om frukt och grönsaker, kosmetika, plastprodukter och andra fabrikstillverkade varor, till 
exempel kolsyremaskinen Soda Stream. Varor från bosättningarna märks falskt med ”Made in Israel”. 
Det gör det svårt för länder och konsumenter att veta var varorna kommer från. Därför har vi 
socialdemokrater uppmanat regeringen att införa ursprungsmärkning av produkter från bosättningarna. 
Sverige måste även agera i EU för att fler länder ska följa efter. Storbritannien och Danmark har redan 
utarbetat system för märkning av bosättarprodukter för att göra det möjligt för konsumenter att stå upp 
för freden och bojkotta bosättningarna. Sverige måste göra detsamma. 
Frågan om sanktioner som metod är inte helt lätt och har både för och nackdelar. Isolering är oftast 
kontraproduktiv, då den motverkar integration och förändring. När många andra länder haft nära till att 
dra in sina ambassadörer vid politiska konflikter, har Sverige envist stått för principen att det är när 
skillnader finns, som behovet av samtal är som störst.  
Visst finns det undantag. Sanktionerna mot Sydafrika är ett framgångsrikt sådant. Men sanktionerna mot 
Sydafrika bars upp av en starkt folklig opposition som efterlyste sanktioner som ett stöd för sitt politiska 
arbete. Förbundsstyrelsen är därför tveksam till värdet av den här typen av sanktioner mot Israel som en 
framkomlig väg för att få ett slut på Israels ockupation av Palestinsk mark. 

Förbundstyrelsen förslår förbundsmötet besluta:  

2:1 
att  anse att-sats 1 besvarad 
att anse att-sats 2 avslagen  
 
2:2 
att bifalla att-sats 1 och 2  
att avslå att-stats 3   
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Motion 2:3 
Internationell verksamhet hos s-kvinnor 
Västerbotten 
 
I slutet av 1980-talet och början av 90-talet hade s-kvinnor en stor internationell verksamhet. 
Förbundet administrerade olika projekt liksom redovisade dem. Dessa projekt godkändes och fick pengar 
från Palmecentret som i sin tur fick pengar från SIDA. 
 
Distrikten kunde sedan ”adoptera” ett projekt som redan var godkänt. Det innebar också att distrikten 
som gjorde det var ansvarig för den egeninsats som krävdes från OPC och SIDA. Många distrikt 
adopterade projekt, Västerbotten adopterade ett i Moçambiques. Detta ledde till en enorm aktivitet i 
distriktet med många nya medlemmar, nya och fler aktiviteter i klubbarna, distriktskurser om kvinnor i 
krig och i synnerhet i Moçambique.  För att inte tala om vilket intresse detta rönte i den lokala pressen. 
De allra flesta klubbar hade en eller flera studiecirklar i frågan samt kvinnor livsvillkor i Afrika, ja hela 
världen.  
 
Det har definitivt avtagit numer eftersom all internationell verksamhet centraliserades till 
kvinnoförbundet i Stockholm. Visst kan distrikten fortfarande engagera sig men vi har inte personal eller 
ork att söka pengar för olika projekt och att redovisa dessa senare men vi skulle vilja jobba betydligt mer 
med internationella biståndsfrågor. 
 
Därför vill vi: 
 
att   S-kvinnor återgår till att “adoptera” ut projekt till intresserade distrikt 
att   det anställs en internationell sekreterare som blir ansvarig för ansökningar, redovisningar och 

projektresor samt utbildningar i distrikten 
att  S-kvinnor kraftsamlar inför detta genom att bjuda in internationellt ansvariga och 

distriktsordförande för att utbildas och diskutera vårt fortsatta arbete. Detta borde ske under 
2013 

att  S-kvinnor Västerbottens årskonferens antar motionen som sin egen 
att  förbundsmötet antar motionen och ger förbundsstyrelsen i uppdrag att verkställa de förslag som 

motionen ger 
 
Skellefteå den 4 februari 2013 
Britta Rådström 
ordförande s-kvinnor Västerbotten 
 
Antogs vid S-kvinnor Västerbottens Årsmöte 2013-03-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 2:3 och 2.4 besvaras tillsammans 
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Motion 2:4 
Internationellt solidaritetsarbete 
Stockholms stad 
 
En av s-kvinnors profilfrågor är det internationella solidaritetsarbetet. Det arbetet bedrivs bland annat 
genom biståndsprojekt genom Olof Palmes internationella centrum, där kvinnodistriktet är huvudman. 
 
Det har blivit allt svårare att driva biståndsprojekt. Det beror framför allt på att de formella kraven på 
projektadministrationen blir allt högre. Kraven gör att allt större arbetsinsatser måste läggas på 
planering, administration och uppföljning. Det gör att kraften och energin för det konkreta arbetet i 
projektet bli r lidande. 
 
En enklare form för projekthantering skulle behövas, för att göra det möjligt för de ideellt arbetande 
organisationerna att driva fler biståndsprojekt. 
 
S-kvinnor i Stockholms stad föreslår kongressen besluta: 
 
att  S-kvinnor på alla nivåer verkar för att det internationella bistånds- och solidaritetsarbetet 

underlättas, särskilt genom att projektadministrationen underlättas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 2:3 och 2.4 besvaras tillsammans 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
2:3 Internationell verksamhet hos S-kvinnor  
2:4 Internationellt solidaritetsarbete  
Föredragande: Anne Ludvigsson & Susanne Andersson 
 
S-kvinnor har precis som motionären säger under åren haft en stor internationell verksamhet. För 
närvarande pågående projekt i Turkiet med organisationen SELIS. Förutom projekt har S-kvinnor aktivt 
bedrivit opinionsbildning kring teman som biståndsmål, handelsvillkor, vapenindustrin och våld mot och 
sexuellt utnyttjande av kvinnor. Ambitionen och målsättningen om internationell solidaritet med våra 
systrar runtom i världen har inte minskat, men verkligheten gör att vårt engagemang och aktiviteter inte 
ser lika ut över tiden. 
 
En stor förändring som påverkat vårt arbete är naturligtvis ekonomin där färre medlemmar och minskat 
partistöd ger minskade intäkter och medel att göra verksamhet för. Den moderatledda regeringens 
biståndspolitik och direktiv till SIDA har genom ökad administration och redovisningskrav påverkat 
möjligheterna att driva projekt både på förbunds och distriktsnivå. För att förändra detta behöver vi i 
första hand en socialdemokratisk regering, men i avvaktan på detta jobbar S-kvinnor tillsammans med 
socialdemokraterna i riksdagen och med OPC för att förändra och minska projektadministrationen. 

De projekt S-kvinnor genomför med stöd av Sida och Olof Palmes Internationella Centrum är av tre slag, 
antingen så kallade 90/10-projekt, partistödsprojekt eller faddringsprojekt. I ett 90/10 projekt finansieras 
90 procent av kostnaderna av Sida och de resterande 10 procenten är en egeninsats som S-kvinnor själva 
står för. 

 
Partistödsprojekten syftar till att stödja framväxten av demokratiska politiska system. Stödet är 100 
procentigt, vilket innebär att ingen egenfinansiering krävs. Här behövs framför allt personella insatser. 
Förbund, distrikt och klubbar har härmed unika möjligheter att engagera sig internationellt utan att detta 
innebär en ekonomisk kostnad. 

I ett faddringsprojekt står S-kvinnor för egeninsatsen på 10 procent, men ansvaret för projektledning och 
administration ligger hos Palmecenter 

S-kvinnor förde under 2012 samtal med Olof Palmes Internationella Center (OPC) om att starta ett 
samarbetsprojekt i Sydafrika. Beslut fattades så småningom av S-kvinnors styrelse att inleda ett 
samarbete under ett år 2013 för att sedan utvärdera samarbetet. OPC och S-kvinnors relation sker inom 
ramen för den nya formen av samarbete kallad ”faddring”, vilket innebär att S-kvinnor ger stöd i form av 
bidrag till egeninsatsen. Övriga insatser och relationer står fritt att definiera och utforma efter tid, 
resurser och behov. Samarbetspartner för initiativet är Peddie Women’s Support Center (PWSC) i Peddie, 
Östra Kap.  

Ovan beskrivna satsning är ett exempel på och utgör en möjlighet för S-kvinnor att ta det internationella 
arbetet vidare och tillsammans med OPC erbjuda en möjlighet för lokala klubbar och distrikt att visa sin 
solidaritet och engagera sig internationellt.  

S-kvinnors internationella arbete drivs på förbundsnivå av förbundsstyrelsens arbetsutskott. En 
internationell sekreterare på deltid arbetar med nuvarande projekt och gentemot distriktens 
internationella kontaktkvinnor som i sin tur arbetar gentemot klubbarnas internationellt ansvariga. För 
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att arbetet ska fungera är det viktigt att organisationen fungerar. Om inte informationen når ut eller om 
inte organisationen rapporterar till den internationella kontaktkvinnan om vad som händer lokalt och 
regionalt försvåras arbetet. 

Förbundet har ambitionen att årligen bjuda in distriktens internationella kontaktkvinnor till en 
informations- och utbildningsdag (oktober 2013). 

Tillsammans kan vi arbeta fram en omfattande och betydelsefull internationell verksamhet och 
återupprätta det internationella engagemang S-kvinnor är känt för. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 

2:3 
att avslå att-sats 1, 2 och 5 
att bifalla att-sats 3 
att avslå att-sats 4 

2:4 
att  bifalla motion 2:4 
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Motion 2:5 
Västsahara 
Stockholm stad 
 
Alltsedan kolonialtiden har SAP och S-kvinnor stöttat befrielsekampen, precis som vi gjort i andra 
koloniserade länder i Afrika och Asien. Vi har ett mycket långt politisk samarbete med Polisario, NUSW-
National Union of Saharawi Women- kvinnoförbundet samt Ujsario, ungdomsförbundet. 
S-kvinnor har framgångsrikt såväl politiskt som praktiskt stöttat kvinnoorganisationer i deras kamp för 
frihet och demokrati. Ett exempel var en form av mikrolån till kvinnor i Vietnam, ett annat är Olof Palme-
skolan. 
 
För S-kvinnors del började det med en förfrågan om vi kunde medverka med utbildning inför den 
kommande folkomröstningen om landets framtida styre, som utlovats av FN, 1991-1992.  Med hjälp av 
Byggnads byggdes Olof Palme-skolan där även byggnaden blivit en symbol för samarbete och solidaritet 
med den största samlingslokalen i lägret. När folkomröstningen skjuts alltmer på framtiden kom skolan 
att mer och mer övergå till att bli en yrkesskola för kvinnor i början med inriktning på hantverk, sömnad 
mm. 
De sista åren har utvecklingen gått mot teknisk upprustning som nu 2013 inneburit Internet och hemsida 
och e-mail till skolan. En ny administrativ linje, en multimedia linje och en datalinje har höjt 
attraktionsvärdet bland unga flickor att söka till skolan. Seminarier om samhällskunskap, jämställdhet 
genomförs efter hand och alltid vid S-kvinnors besök på skolan. Finansieringen går via Sida-anslag och 
Palmecenter. 
 
Under flera år har en hälsostudie av kvinnor och barn gjorts med stöd av norska hjälporganisationer. Den 
visar på att bristsjukdomar som kommer ur under-och felnäring samt att det mesta av vattnet är 
förorenat av olika mineraler. Många spanska och italienska hjälpprojekt har nu stannat av, bland annat 
möjlighet för barn att komma till Spanien under de heta sommarmånaderna, liksom tidigare ”studiestöd” 
för västsahariska ungdomar i Nordafrika. 
 
Det är nu extra viktigt att när den socialdemokratiska rörelsen i Sverige enats om ett helhjärtat starkt 
stöd till Västsahara, att detta genast kommer till uttryck i praktisk handling, att S-kvinnor tar initiativ i 
folkrörelsefamiljen för att finna bra praktiska lösningar för ett brett politiskt och praktiskt stöd till det 
västsahariska folket. Här har då S-kvinnor ansvar särskilt för projekt för kvinnor och barn i flyktinglägren 
men också stöd till de västsaharier som bor under starkt förtryck i den ockuperade delen av Västsahara. 
 
S-kvinnor Stockholms stad föreslår:  
 
att förbundsmötet  ger förbundsstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till en gemensam aktivitetsplan till 

stöd för ett fritt Västsahara inom folkrörelsefamiljen 
att förbundsmötet uttalar ett starkt fördömande av den marockanska ockupationen och förtrycket 

av det västsahariska folket i det ockuperade Västsahara 
att kvinnoförbundet medverkar till ett fortsatt stöd till Olof Palme skolan så att inte kvinnor och 

barn överges 
att stödet bör öka och inte minska 
 
Stockholm 9 mars 2013 
Margrethe Höglund - Traneberg-Ålsten-Bromma kvinnoklubb 
Motionen är antagen av Stockholm socialdemokratiska kvinnodistrikts styrelse   
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Förbundsmötets utlåtande över motion 
2:5 Västsahara 
Föredragande Anne Ludvigsson 
 
Den 10 maj var det 40 år sedan självständighetsrörelsen Polisario bildades. Då var det den spanska 
koloniseringen som var måltavla. Den avlöstes av en marockansk och mauretansk väpnad ockupation 
1975. Marocko upprätthåller fortfarande en stenhård ockupation av större delen av Västsahara och 
bedriver en hänsynslös rovdrift på landets naturresurser – med stöd av främst Frankrike och Spanien. 
Västsaharierna är utsatta för en repression från de marockanska myndigheterna och en mobb från delar 
av de marockanska bosättarna. 

Sverige och den socialdemokratiska rörelsen har betytt mycket för att ge västsaharierna nya 
förhoppningar. Det svenska motståndet mot EU:s fiskeavtal var den tändande gnistan till att majoriteten 
i Europaparlamentet stoppade det senaste avtalet. Den svenska riksdagens beslut att Sverige som första 
västland ska erkänna Västsaharas självständighet slog ner som en bomb som kommer att få flera 
efterföljare. 

Sverige är Marockos fiende slog en marockansk f.d. minister fast i en Tv-debatt för någon månad sedan. 
Det kan ha bidragit till att marockaner i Sverige med nära anknytning till ambassaden i Stockholm 
mordhotat svenska solidaritetsaktivister. De har också hotat med aktioner mot svenska 
riksdagsledamöter. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det vore bra med ett brett politiskt och praktiskt 
stöd från den samlade socialdemokratin till det västsahariska folket. Förbundet har i dagsläget inte 
resurser att organisera och driva arbetet med en gemensam aktivitetsplan. Dessutom kan inte S-kvinnor 
ta beslut om vad övriga sidoorganisationer prioriterar när det gäller Västsahara och formerna för 
arbetet. Kvinnoförbundet skall utifrån möjliga resurser medverka för ett fortsatt stöd till Olof Palme 
skolan. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 

att   avslå att-sats 1 
att bifalla att-sats 2 och 3 
att anse att-sats 4 besvarad  
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Motion 2:6 
FN-administrationen 
Dalarna 
 
Länge var Sverige en ledande nation i världssamfundet. Vår röst var stark i världen och engagemanget för 
internationellt samförstånd, fred, och demokrati var starkt i det svenska samhället. Vi menade att vi 
kunde förändra världen, inte ensamma men tillsammans med andra. 
 
I dagens Sverige har intresset för nedrustning, utvecklings- och solidaritetsarbete falnat. 
 
Den borgerliga alliansregeringen har visserligen en namnkunnig och internationellt bevandrad 
utrikesminister men man nöjer sig med det och tilltror inte svenska folket förmågan till internationellt 
engagemang och inflytande i omvärlden. Exempelvis fyller inte Sverige de poster inom FN-
administrationen vi tidigare ansåg så viktiga att upprätthålla. 
 
Sverige har många kompetenta tjänstemän och forskare som skulle behövas inom FN. Vi deltar heller 
inte i fredsoperationer. Trots många vädjanden om att Sverige ska bidra med trupp har vi idag endast 28 
blå baskrar från Sverige. 
 
UN Women, detta för oss kvinnor så viktiga FN-organ, saknar helt svensk personal.  
 
Sverige har ju annars så länge haft namn om sig att vara framgångsrikt på jämställdhetsområdet men vi 
vill tydligen inte längre dela med oss av det kunnandet.  
 
Man räknar med att Sverige idag endast besätter en tredjedel av de befattningar vi enligt gamla normer 
borde fylla. 
 
Dalarnas S-kvinnor vill fästa uppmärksamhet på detta förhållande och föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att  S-kvinnor inventerar hur tjänster och befattningar av olika dignitet inom dagens FN-

administration är besatta 
att  S-kvinnor tar upp dessa frågor i partiet och riksdagen i syfte att öka andelen svenska kvinnor och 

män inom FN 
 
Anita Tärneborg och Carin Palmqrantz 
 

Motionen antogs enhälligt på S-kvinnor Dalarnas årsmöte den 14 april som beslöt sända den vidare till S-
kvinnors förbundsmöte 24-25 augusti 2013. 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
2:6 FN-administrationen 
Föredragande Åsa Lindestam 
 
FN:s verksamhet har varit är viktig för Sveriges socialdemokrater och särskilt för oss S-kvinnor. 
Förbundsstyrelsen instämmer i betydelsen av att Sverige stärker engagemanget i FN. 
 
S-kvinnor kan dock inte med begränsade resurser prioritera att utreda hur FN:s verksamhet 
administreras och hur tjänster tillsätts inom FN.  
 
S-kvinnor kan däremot dra nytta av de studier och analyser som finns på området samt uppmana våra S-
kvinnor i partiet och riksdagen att driva dessa frågor.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att avslå att-sats 1  
att  bifalla att-sats 2 
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Motion 2:7  
Samverkan över landsgränserna 
Stockholms län  
 
Det som knyter samman de nordiska länderna är omfattande även om det finns en del viktiga skillnader. 
Mycket i våra samhällen har liknande strukturer och våra styrelsesätt är parlamentariska även om tre av 
fem länder är monarkier formellt. Vi har också mycket gemensamt med andra Europeiska länder. Denna 
motion skall dock koncentreras på ökad och bättre samverkan mellan våra socialdemokratiska partier i 
de nordiska länderna även på så kallad gräsrotsnivå. 
 
Vi som är lokalpolitiskt aktiva i våra klubbar och föreningar på kommunal-, distrikts-, länsnivå möts av 
olika problem och utmaningar. Många problem och ineffektivt skötta verksamheter upptäcks inte förrän 
situationen blivit kritisk och någon/några skriker högt. Hemmablindhet är en utbredd ”åkomma” vilken 
t.ex. kan botas genom ny kunskap och information. 
Eftersom människorna i det vi kallar Norden lever under ganska likartade förhållanden finns det många 
beröringspunkter. 
 
Vad jag syftar till är att få till stånd en form av organiserat utbyte på gräsrotsnivå (kommunal och 
landstingskommunal) om hur man löser/har löst olika frågor och problem i den praktiska politiken och 
erfarenheter man fått.  Det är dyrt och onödigt att upprepa misstag och det kan vara inspirerande att få 
ta del av hur partikamraterna i andra nordiska länder löst liknande problem. Att jag här bara talar om 
gräsrotsnivå beror på att jag är övertygad om att på de högre nivåerna, partistyrelse och liknande, så 
finns redan etablerad samverkan. 
Kanske kan en Internetbaserad gemensam ”Idé-bank”, tillgänglig för alla partikamrater, vara ett sätt att 
klara logistiken. Konferenser, studiebesök, studiecirklar mm kan vara aktiviteter som kan stärka viljan till 
samverkan och öka kunskapen om varandras ”värld”. 
 
Mot bakgrund av denna idé- och förslagsskiss vill jag uppmana Årskongressen: 
 
att  ställa sig bakom motionens vilja till ett organiserat socialdemokratiskt nordiskt samarbete på 

gräsrotsnivå och 
att  överlämna motionen till partistyrelsen för eventuella åtgärder i motionens anda 
 
Dalarö den 31 januari 2013 
Krystyna Munthe 
Handens kvinnoklubb 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
2:7 Samverkan över landsgränser 
Föredragande Inger Segelström  
 
Motionären har i motionen framfört vikten av att lära mer av varandra i de nordiska länderna och att 
starta ett organiserat socialdemokratiskt nordiskt samarbete på gräsrotsnivå. Förbundsstyrelsen delar 
motionärens stolthet att partiet vinner val i Norden och att det är kvinnliga ledare som tar plats. I Finland 
är vice statsministern en kvinna, i Danmark är statsministern en kvinna, på Åland är det för första gången 
en Socialdemokratisk kvinna som styr. Samma på Grönland där partiet senast vann ett val.  
 
S-kvinnor i Norden är organiserade nordiskt i SKN. Där träffas regelbundet S-kvinnor för att utbyta 
erfarenheter och att utse den kvinna som ska representera Norden i Socialistinternationalens 
Kvinnokommitté SIW som vice ordförande och i PES Women som vice ordförande i vårt Europeiska 
Socialdemokratiska parti. Det nordiska samarbetet i partiet och det fackligt politiska samarbetet har en 
lång historia. SAMAK, arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté, har funnits i mer än 120 år. Där 
pågår forskningsprojekt om Norden till 2030 och den nordiska modellens framtid fram till hösten 2014 
med 15 forskningsrapporter som går att ladda ner vart eftersom de är klara (www.nordmod2030.org).  
SAMAK har t.ex. sammanfört S-politiker på olika nivåer det senaste året för att lära av varandra och ge 
goda exempel på lösningar om vinster i välfärden samt i skolan och välfärden.  
Föreningen Norden är en stor nordisk organisation med ca 140 lokala avdelningar i Sverige som arbetar i 
grupper och projekt. Man arbetar med allt från demokrati, utbildning, kultur, klimat och samarbete 
mellan de andra länderna i Norden. Man ser ett ökat samarbete som ett mål. Förbundsstyrelsen 
rekommenderar kvinnoklubbarna att bjuda in den lokala föreningen och både utbyta erfarenheter och se 
om man kan genomföra gemensamma arrangemang. Många socialdemokrater är engagerade i 
Föreningen Norden och andra liknade organisationer. 
 
Om kvinnoklubben vill lära sig mer om fackliga nordiska frågor är NFS, Nordens fackliga samarbets-
organisation en sådan möjlighet. NFS organiserar LO, TCO och SACO i Norden vilket ger de fackliga 
frågorna en stor bredd. Här finns kunskap samt möjligheter att driva frågor. NFS bevakar bl.a. Nordiska 
ministerrådet och Nordiska rådets frågor inom alla parlamentariska områden. Vill klubben veta mer om 
vad riksdagen gör i Nordenfrågor är partiet organiserat i varje nordiskt parlament. S-gruppen i riksdagen 
kommer säkert gärna till er och arrangerar ett möte.  
 
Det finns fler organisationer och grupper där klubbister kan möta och lära sig mer om Norden. Flera 
partidistrikt och arbetarekommuner har vänorter i de olika nordiska länderna. Många klubbister har 
genom åren besökt våra grannländers årsmöten. Kanske minskade det nordiska samarbetet när både 
Finland och Sverige blev medlemmar i EU. Men under den finansiella krisen i Europa, och mot bakgrund 
av att en majoritet av länderna i EU idag har borgerliga regeringar, har intresset för den nordiska 
modellen och arbetarrörelsens lösningar ökat. Precis som motionären tar upp.  Idéer om lösningar på 
olika problem är lätta att hitta på respektive partis hemsidor. Sammanställningar, eller ”idébanker”, blir 
fort föråldrade. Däremot att organisera möten med andra norden organisationer, träffa vänorternas 
kvinnor vid besök eller konferenser, studiecirklar för att stärka samverkan är goda exempel och tips för 
klubb-, och distriktsnivåer. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att att-sats 1 anses besvarad  
att  att-sats 2 avslås     

http://www.nordmod2030.org/
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Motion 2:8 
De flesta analfabeterna är kvinnor 
Uppsala 
 
Av de drygt 100 000 elever som förra året började på SFI i Sverige var drygt 19 000 analfabeter. De flesta 
var kvinnor som flytt till Sverige från krig och som inte gått i skolan i sina hemländer. I SFI har andelen 
elever med liten eller ingen skolgång ökat dramatiskt på grund av flyktingsströmmarna från framför allt 
Somalia och Afghanistan.  
 
Det är lång väg mellan att knäcka läskoden och att obehindrat röra sig i det skrivna språkets värld. 
Gränsen mellan att kunna och inte kunna är flytande och det är svårt att få fram statistik över hur många 
SFI-elever som går från ilitterat till litterat. Per Arne Andersson, chef för avdelningen för lärande och 
arbetsmarknad på SKL anser att det flesta SFI-elever lär sig läsa och skriva det svenska språket. Gör de 
inte det beror det på pedagogiska brister anser han.  
 
Verksamheten på kunskaps-och designcentret Livstycket i Stockholm är ett slående exempel på att det 
går. I verksamheten deltar kvinnor som misslyckats i SFI och som uppfattade sig själva som dumma och 
för gamla – men som nu fått en andra chans. Flertalet av kvinnorna i verksamheten har bott i Sverige i 
många år utan att kunna tala och skriva svenska. Livstycket har utvecklat en pedagogik som visar att det 
går att både lära sig tala, läsa och skriva svenska efter mycket lång tid i Sverige. Det är inte troligt att alla 
får jobb som arbetsmarknaden ser ut idag säger läraren Louise Wramner – men kvinnornas 
självförtroende har vuxit enormt. Numera kan de klara vardagen utan hjälp från man och barn.  
 
Det är svårt att föreställa sig hur det är att inte kunna tala och skriva språket i det land där man bor. Du 
kan inte läsa information från förskolan eller skolan, du kan inte delta i föräldramöten utan tolk, du kan 
inte ta del av nyheter och samhällsinformation, du kan inte hjälpa dina barn med läxorna, du kan inte 
uttrycka tankar och känslor. Att inte kunna läsa och skriva skapar ängslan och oro och det mesta utanför 
familjen är okänt land. Du tappar självkänsla och självförtroende. Det är inte värdigt det svenska 
samhället att tusentals kvinnor inte ges möjlighet att delta i samhällslivet på grund av att de inte kan läsa 
och skriva och en SFI-undervisning som inte är anpassad efter deras behov. 
 
S-kvinnor i Uppsala län yrkar:  
 
att förbundet med kraft och på lämpligt sätt verkar för att SFI-undervisningen anpassas, utvecklas 

och förändras så att fler kvinnor får möjlighet att lära sig att läsa, tala och skriva det svenska 
språket. 

 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta motionen som egen och skicka den till S-kvinnors 
förbundsmöte 2013.  
 
Årsmötet beslutade att anta motionen som egen och skicka den till S-kvinnors förbundsmöte. 
 
För S-kvinnor i Uppsala län 
Lena Hartwig, Ordförande 
 
 
Motion 2:8-2:10 besvaras tillsammans 
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Motion 2:9 
Sätt invandrade mödrar i kunskapslyft 
Skåne 
 
Som ung SSU-are deltog jag i mitten av 1960-talet på SSU:s förbundskongress i Stockholm. Inbjuden 
internationell gäst var Julius Nyerere, nybliven president i det fria Tanzania. Han har myntat ett uttryck, 
som följt mig sedan dess: Utbildar man en man, så utbildar man en individ, utbildar man en kvinna, så 
utbildar man en hel familj. 
 
Av en händelse, så läste jag Dagens Nyheter den 24 december 2012. Där träffade jag på uttrycket igen. 
Sätt flickorna i skolan var rubriken på en mycket intressant och initierad artikel av Indiens minister för 
mänskliga resurser Shashi Tharor. (översättning Margareta Eklöf) Han skriver bl. a. ”Kvinnor har mycket 
större nytta av utbildning än män och bidrar mer till samhället med sina kunskaper. Världens bästa 
utvecklingsprogram är att investera i flickorna.” Artikeln handlade givetvis om Indien, men också om 
utvecklingsländer i stort. Jag tror dock att det han skriver också kan användas i dagens Sverige bland våra 
invandrare. 
 
Under de senaste åren har vårt land tagit emot en mängd flyktingfamiljer från nord- och östafrikanska 
länder samt från de krigshärjade länderna i Mellan-Östern – Palestina, Iran, Irak, Afghanistan och nu 
senast från Syrien. Familjerna kommer från stenhårda diktaturer, där kvinnor är andra klassens 
medborgare, ibland utan tillgång till den mest elementära utbildning t.ex. att få lära sig att läsa eller 
skriva. Det är patriarkala matchokulturer, där män härskar och tror att man löser alla problem med våld 
och förtryck och där demokrati inte finns i sinnevärlden. Från atlanten i väster över hela Nord- och 
Östafrika, Mellanöstern till Indiska oceanen finns knappast en kvinna i det offentliga rummet. 
 
Dessa kvinnor, dessa mödrar med stora familjer, som kommit som flyktingar till vårt land har en mängd 
erfarenheter och kunskaper, som de inte alls har någon användning för i vårt teknokratiska samhälle och 
än mindre kan dela med sig av. Därför tycker jag att vi i det rika Sverige skall ta tillvara på deras 
erfarenheter och satsa på ett enormt kunskapslyft i form av folkbildning för dessa mödrar utifrån 
studiecirkelns unika och demokratiska pedagogik, där de själva får bestämma vad de vill lära sig och hur 
de vill lära sig.  
 
I DN-artikeln skriver den indiske ministern vidare om kvinnors utbildning: ”Bevismaterialet är slående. 
Ökad utbildning av mödrar har mätbar effekt på deras barns hälsa, skolresultat och produktivitet i vuxen 
ålder. Barn till mödrar, som gått i skola klarar sig genomgående bättre än barn till fäder, som gått i skola 
och mödrar som är analfabeter. Det är inte förvånande med tanke på att barn i regel mestadels är 
tillsammans med sina mödrar”. Jag tror att mödrarna är nyckeln till ett rättvisar samhälle. Jag tror också 
att barnen och ungdomarna i våra invandrade familjer är vår framtida begåvningsreserv!  
 
Med hänvisning till vad jag har skrivit i min motion vill jag att S-kvinnor kräver: 
 
att  ett stort kunskapslyft i form av folkbildning satsas på de mödrar och kvinnor, som kommit till 

Sverige som flyktingar 
att  använda studiecirkeln som pedagogisk metod för att dels stärka dessa kvinnors självkänsla, 

värdighet och människovärde 
att  använda studiecirkeln som metod att också förstå betydelsen av demokrati 
 
Åhus den 24 januari 2013, Birgit Skoog, Medlem i S-kvinnor i Åhus 
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Motion 2:10 
Ge invandrade mödrar ett stort kunskapslyft!  
Birgit Skoog  
 
Motion till S-kvinnors förbundsmöte den 23-25 augusti 2013. 
  
När jag som ung SSU-are deltog i SSU-kongress i mitten av 1960-talet var en inbjuden internationell gäst 
Julius Nyerere, den första presidenten i det fria Tanzania. Han har myntat ett uttryck, som har följt mig 
sen dess: Utbildar man en man, så utbildar man en individ, utbildar man en kvinna, så utbildar man en 
hel familj!  
 
Av en händelse läste jag Dagens Nyheter den 24 december 2012. Där träffade jag på uttrycket igen.  
Sätt flickor i skolan var rubriken på en mycket intressant och initierad artikel av Indiens minister för 
mänskliga resurser, Sashi Thanoor, (översättning Margareta Eklöf). Ministern skriver bl.a.: Kvinnor har 
mycket större nytta av utbildning än män och bidrar mer till samhället med sina kunskaper. Världens 
bästa utbildningsprogram är att investera i flickorna.  
 
Artikeln handlade givetvis mest om Indien, men också om utvecklingsländer i stort. Jag tror att det han 
skriver också kan användas i dagens Sverige bland våra inflyttade kvinnor från utomeuropeiska länder.  
 
Under de senaste åren har vårt land tagit emot en mängd flyktingfamiljer från Nord- och Östafrikanska 
länder och från de krigshärjade länderna i Mellanöstern – Palestina, Irak, Iran, Afghanistan och nu senast 
från Syrien. Familjerna kommer från stenhårda diktaturer, där kvinnorna är andra klassens medborgare, 
ibland utan tillgång till den mest elementära utbildning, t.ex. att få lära sig läsa och skriva. De har flytt 
från patriarkala matchokulturer, där män härskar och tror att man kan lösa alla problem med våld och 
förtryck och där demokrati och yttrandefrihet inte finns i sinnevärlden. Från Atlanten i väster över hela 
Nord- och Östafrika, Mellanöstern, och Indiska Oceanen finns knappast en kvinna i det offentliga 
rummet.  
 
Dessa kvinnor, dessa mödrar med stora familjer, som kommit till vårt land, har en mängd erfarenheter 
och kunskaper, som de inte alls har någon användning för i vårt högteknologiska samhälle och än mindre 
kan dela med sig av. Därför tycker jag att vi i det rika Sverige ska ta tillvara dessa erfarenheter och satsa 
på ett enormt kunskapslyft i form av folkbildning för dessa mödrar, utifrån studiecirkelns unika och 
demokratiska pedagogik, där de själva får bestämma vad de vill lära sig och hur de vill lära sig.  
 
I DN- artikeln skriver den indiske ministern vidare om kvinnors utbildning: ”Bevismateralet är slående. 
Ökad utbildning av mödrar har mätbar effekt på deras barns hälsa, skolresultat och produktivitet i vuxen 
ålder. Barn till mödrar, som gått i skolan, klarar sig genomgående bättre än barn till fäder som gått i skola 
och mödrar som är analfabeter. Det är inte förvånande med tanke på att barn i regel mestadels är 
tillsammans med sina mödrar” Jag tror att på sikt är dessa mödrar nyckeln till ett rättvisare samhälle. Jag 
tror också att barnen och ungdomarna i våra nya svenska familjer är vår framtids begåvningsreserv.  
 
En något haltare jämförelse vill jag också göra som både släktforskare och fd. historielärare: År 1842 fick 
vi en lag om folkskola i Sverige. Barn och barnbarn till de första som fick lära sig läsa och skriva i vårt land 
vad dom som startade och drev våra tre frihetsrörelser på 1800-talet: Frikyrkorörelsen, 
Nykterhetsförbundet och framför allt Arbetarrörelsen. Kunskap är makt!  
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Med hänvisning till vad jag skrivit i min motion, kräver jag att S-kvinnor både på central och lokal nivå 
arbetar och kräver resurser för:  
 
att  ett stort kunskapslyft i form av folkbildning satsas på de mödrar och kvinnor, som kommit till 

Sverige som flyktingar,  
att  studiecirkeln används som pedagogisk metod för att stärka dessa kvinnors självkänsla, värdighet 

och människovärde, och  
att  studiecirkeln lär ut demokratin som livsform 
 
Åhus den 11 april 2013 
Birgit Skoog  
S-kvinnor i Åhus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 2:8-2:10 besvaras tillsammans 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
2: 8 De flesta analfabeter är kvinnor  
2:9 Sätt invandrade mödrar i kunskapslyft 
2:10 Ge invandrade mödrar ett stort kunskapslyft   
Föredragande Anne Ludvigsson 
 
I hela världen finns omkring 920 miljoner analfabeter och av dem är 600 miljoner kvinnor. Några av 
dessa kommer till Sverige. Det står helt klart att vid sidan av jobben så är frågan om utbildning och 
Sverige som kunskapsnation en av våra viktigaste framtidsfrågor. Utbildning är också en av de högst 
prioriterade frågorna i Socialdemokraternas Framtidskontrakt. 
 
Motion 2.8 tar upp SFI-undervisningen och dess pedagogiska brister utifrån det faktum att antalet 
deltagare med liten eller ingen skolgång alls ökat dramatiskt de senaste åren.  
Motion 2:10 tar upp frågan om ett kunskapslyft för de mödrar och kvinnor som kommit till Sverige som 
flyktingar. 
 
Det finns stora brister i svensk invandringspolitik och SFI-undervisning. Kvinnor med barn hamnar lätt i 
en isolerad situation, vilket försvårar möjligheten att lära sig det svenska språket, att få arbete och att bli 
självförsörjande. Det är flera faktorer som samspelar och för att förändra krävs politiska beslut inom t.ex. 
utbildnings, arbetsmarknads och bostadspolitikens områden.  
 
Att lära sig svenska, veta hur det svenska samhället fungerar, veta hur arbetsgivare resonerar när de 
anställer, vara självförsörjande och kunna bidra till och vara en del av det svenska samhället borde vara 
en rättighet för alla som kommer till Sverige. Det borde vara ett gemensamt ansvarstagande från det 
svenska samhället och den enskilde. Som motionären påpekar bör SFI-undervisningen anpassas, 
utvecklas och förändras så att kvinnor får möjlighet att lära sig tala, läsa och skriva det svenska språket.    
 
Folkbildningen med folkhögskolor och bildningsförbund är en enorm resurs i detta arbete.  
I folkhögskolornas uppdrag ingår att göra det möjligt för alla människor att påverka sin livssituation och 
delta i samhälls-utvecklingen, att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings-och utbildningsnivån i 
samhället. 
 
Varje folkhögskola har möjlighet att bestämma sitt kursutbud och ett exempel är kursen 
”Svenska Språket och Samhället” på Marieborgs folkhögskola. Kursen vänder sig till människor som har 
en del kunskaper i svenska, men behöver öka sina kunskaper i svenska språket och om det svenska 
samhället. Syftet med kursen är att man ska bli bättre på att tala, läsa och skriva svenska språket och 
därigenom få ökad förmåga att gå vidare i studier. 
 
Ett annat exempel är den framgångsrika verksamhet som bedrivs på Livstycket i Tensta 
(www.livstycket.se).”Vi vill ge kvinnor som invandrat till Sverige en chans att lära sig det svenska språket 
och kulturen samtidigt som de stärker sin självkänsla. Även om verksamheten är riktad till kvinnor är 
naturligtvis även män välkomna att delta. Vårt arbetssätt är den funktionella pedagogiken. Konstnärlig 
verksamhet som att sy, brodera och trycka på textilier, kombineras med teoretisk undervisning i svenska, 
samhällskunskap och data. På så vis får orden en funktion, en verklighet och ett sammanhang. Orden 
”sax, tråd och tack ” är just bara ord tills de får en verklig innebörd”. Utbildningens betydelse, för den 
enskilde såväl som för samhällets utveckling, kan inte nog poängteras.  
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Förbundsstyrelsen tror dock inte att bästa tillvägagångssättet för att lära sig svenska språket, förstå 
begreppet demokrati och för att öka sin självkänsla är att särskilt peka ut en grupp kvinnor och mödrar 
från några utvalda länder för ett kunskapslyft. Förbundsstyrelsen förordar helt i linje med motionärens 
intentioner, att S-kvinnor med kraft verkar för fortsatt kraftfulla, generella satsningar på vuxenutbildning 
och folkbildning och att våga gå utanför ramen och tillvara de goda exempel som finns. 
 
Förbundstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
2:8 
att bifalla motion 2:8 
 
2:9 
att avslå att-sats 1 och 2 
att anse att-sats 3 besvarad  
 
2:10  
att avslå att-sats 1 och 2  
att anse att-sats 3 besvarad 
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Motion 3:1 
Föräldraförsäkringen – en nyckel till ökad jämställdhet 
Stockholms stad 
 
Det finns en affisch med tyngdlyftaren HoaHoa Dalhgren där han håller ett barn och båda ser glada ut. 
Affischen var en del i en i informationskampanj som skulle få män att vara pappalediga. Det var under 

70-talet.  
 

Trots att det nu är 2013 tas bara cirka 20 procent av dagarna i föräldraförsäkringen ut som pappadagar. 
Det är en katastrof som cementerar ojämlikheten mellan män och kvinnor, på område efter område. Det 
ojämställda ansvaret för barnen gör att alla kvinnor får lägre lön, och pensioner. Alla kvinnor, oavsett om 
de har eller tänker skaffa barn eller inte, behandlas som riskfylld arbetskraft och får därför sämre 
karriärutveckling.  
 
Det ojämställda uttaget av föräldraledigheten gör att många män inte får uppleva glädjen i att få ha nära 

relationer till sina barn. Och barnen går miste om en lika bra relation till båda sina föräldrar. Ett jämnare 
uttag av föräldraförsäkringen är en nyckel för att öka jämställdheten, därför måste s-kvinnor fortsatt 
driva frågan tills dess att Socialdemokraterna vågar gå från ord till handling.  
 
Känslan av att inte hinna med sina barn är ständigt återkommande hos föräldrar. Med slimmade 
arbetsorganisationer, ökad stress och mer arbeten som sker på oregelbundna tider är inte det så 
märkligt. Den ökande stigmatiseringen av välfärdstjänsterna i samspel med den faktiska försämringen av 
välfärdstjänsterna ger naturligtvis den som lämnar sina barn på förskola långa dagar dåligt samvete.  
 
Deltidsarbete är kvinnors sätt att individuellt ta ansvar för strukturella problem i arbetslivet och att 
förhålla sig till normen om sin roll som mor i första hand. 
Svaret till de föräldrar som upplever denna stress kan inte, åtminstone inte för ett parti som vill 
uppfattas som seriöst, vara att låta bli att röra föräldraförsäkringen av opportunistiska skäl. Ett parti som 
seriöst vill uppfattas som att det med framtiden i fokus sätter jobben främst måste i stället rikta in sig på 
det som skapar stressen – ett arbetsliv som knappt kan stava till arbetsmiljö och en nedmonterad 
välfärd. 
 
Att döma av deltidsarbetet bland kvinnor och uttagsmönstret för föräldrapenningsdagarna så är det 
tiden efter den längre ledigheten som föräldrar, och då särskilt kvinnor, känner som mest stress över att 
hinna med föräldraskapet. 
 
Om vi verkligen vill ta hänsyn till den stress som föräldrar ger uttryck för så bör det göras på ett sätt som 
inte skapar ojämställda strukturer genom att deltidsarbete normaliseras och därmed även 
deltidsinkomster. 
 
Under 2011 kom TCO med ett nytt jämställdhetspolitiskt program som innehöll ett förslag till reform i 
föräldraförsäkringen. Reformen går i korthet ut på att göra om de 90 dagarna med lägstanivå i ersättning 
till dagar med SGI-nivå. Dessa delas mellan vårdnadshavarna och kan tas ut med 1 dag/vecka. För en 
person som jobbar heltid innebär detta möjligheten att ta ut en hel dag varje vecka i ledighet, eller, att 
korta flera arbetsdagar varje vecka med lite tid för att på det sättet hinna lite mer av allt det arbete som 
behöver göras i hemmet utan att obetalt gå ner i arbetstid.  90 dagar (45 dagar till varje förälder) skulle i 
princip räcka för att möjliggöra en sådan lösning under barnets första två år på förskolan. En sådan 
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reform kan användas för att minska den ekonomiska belastningen som deltid innebär för föräldrar till 
barn i förskolan utan att det skapar ytterligare tid som kvinnor är frånvarande från arbetet.   
 
Att politiskt ta ansvar för att finna strukturella lösningar på strukturella problem på arbetsmarknaden är 
den enda möjliga vägen. Att fega ur, genom att låta staten fortsatt subventionera ett skevt fördelat 
föräldraansvar, är inte en framkomlig väg för ett framtidsparti. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi: 
 
att  S-kvinnor fortsätter att driva frågan om att individualisera uttaget av föräldraförsäkringen  
att  S-kvinnor fortsatt driver på för att ett första steg, en tredelning av uttaget, sker under 

mandatperioden 2014-2018 
att  S-kvinnors förbundsstyrelse vidare utreder förslaget om att göra om föräldraförsäkringens 90 

dagar med lägsta nivå till 90 dagar med SGI-nivå som kan användas för att förkorta 
veckoarbetstiden samt  

 
S-kvinnor Stockholms stad 
 
Källor/lästips: 
IFAU 2007, M. Bygren & M. Gähler. ”Kvinnors underrepresentation på chefspositioner – en 
familjeangelägenhet?”  
IFAU 2013. N. Angelov, P. Johansson, E. Lindahl. ”Det envisa könsgapet i inkomster och löner. – Hur 
mycket kan förklaras av skillnader i familjeansvar?”  
http://fof.se/tidning/2010/5/pappaledighet-okar-mammans-inkomst 
http://tidenmagasin.se/artiklar/nyckeln-till-jamstalldhet/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 3:1-3:4 besvaras tillsammans 
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Motion 3:2  
Föräldraförsäkring, ja tack!  
Gävleborg  
 
Motion till S-kvinnor 
Distrikt och förbund 
 
Kvinnor som har en svag ställning på arbetsmarknaden riskerar att fastna i kvinnofällan på grund av 
dagens system med vårdnadsbidrag, utformningen av föräldraförsäkringen, studiestöden, SFI, 
arbetslöshetsförsäkringen och dagens A-kassa. 
 
Föräldraförsäkringen är den försäkring som vi har jobbat hårt för att den skall gälla alla.  
 
Vårdnadsbidraget skall tas bort eftersom alla barn behöver allmän förskola och föräldrarna behöver ta 
sig in på arbetsmarknaden. 
 
Alla individer skall kunna vara självförsörjande. 
 
Därför bör S-kvinnor jobba för: 
 
att  välfärdsystemen utformas så att alla kvinnor ska kunna vara självförsörjande, 
att  S-kvinnor Gävleborg distriktet tar motionen som sin egen och skickar den till s-kvinnors 

förbundsmöte hösten 2013 
  
Motionär 
Birgitta Öberg 
 
Gävleborgs S-kvinnors distriktsårsmöte bifaller motionen och beslutar att ta den som sin egen och sända 
vidare till förbundsmötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 3:1-3:4 besvaras tillsammans 
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Motion 3:3 
Förlängd föräldraledighet 
Skaraborg 
 
Ett barn har inget behov innan två års ålder av att socialiseras in i samhälle, utan denna process startar 
först vid 2 års ålder. Under barnets första två år har barnet behov av etablera en trygg och stabil 
anknytning till sina föräldrar. Om detta behov inte uppfylls kan barnet komma att få känslomässiga 
problem i vuxen ålder såsom oförmåga att skapa och ha långvariga vuxna kärleksrelationer. Fler 
känslomässiga problem som kan uppstå är dålig självkänsla, ångesttillstånd och psykisk sårbarhet. 
Barnets föräldrar är de som i första hand ska tillgodose barnets behov och inte förskolan. Det är 
föräldrarnas känslomässiga närhet, intoning och omvårdnad som är avgörande för barnets utveckling. 
 
Barngrupperna på förskolan är oftast väldigt stora och det är inte ovanligt med en fördelning av 25 
småbarn och 2-3 pedagoger, vilket gör ett bra jobb men de kan inte ersätta föräldrarnas känslomässiga 
bemötande. Detta kan leda till att många barn riskerar att lida brist på känslomässig omvårdnad. Frågan 
vi bör ställa oss är om det är rimligt att låta barn under två år börja på förskolan? Barn har känslomässiga 
behov och genom att forcera barnen för tidigt i en socialiseringsprocess så är det många barn som 
upplever sig övergivna.  
 
Debatten gällande delad föräldrapenning borde handla om att hur vi skapar en förlängd föräldraledighet 
utifrån ett barnperspektiv. Om föräldrar har möjligheten att få vara hemma under ett års tid vardera 
med sitt barn så skapar vi inte bara mer trygga barn, utan även ett mer känslomässigt stabilt samhälle. 
 
Därmed föreslår S-kvinnor Skaraborg förbundsmötet: 
 
att  S-kvinnor är pådrivande till att partistyrelsen utreder möjligheten att förlänga föräldraledigheten 

till två år 
 
 
Motionär: Nina Drakfors styrelseledamot i S-kvinnor Skaraborg 
Partidistrikt: Skaraborgs läns Socialdemokratiska Partidistrikt 
Arbetarkommun: Skaras Socialdemokratiska Arbetarkommun 
Motionen sänds till kongressen som antagen av: S-kvinnor Skaraborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 3:1-3:4 besvaras tillsammans 
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Motion 3:4 
Föräldraförsäkringen 
Umeå  
 
Vid S-kongressen i Göteborg 2013 antogs ett kompromissförslag angående föräldraförsäkringen. 
”Ett fegt och urvattnat beslut av en kompromissvillig kongress om förvandlades till strykrädda hundar 
som inte vågade samla styrkorna och mäta sina krafter med en partiledning som inte vågar leda 
opinionen i den här frågan. En partiledning som snarare litar på opinionsundersökningar än sin 
progressiva instinkt”. Citerat ur Ledaren skriven av Fredrik Jansson Folkbladet Umeå. 
 
Vi håller tillfullo med i det ovan citerade. 
 
I beslutet står ” Avgörande steg ska tas så att ett mer jämställt uttag ur föräldraförsäkringen uppnås 
redan under nästa mandatperiod. Ett sätt är att knyta en ytterligare månad inom föräldraförsäkringen till 
respektive förälder.”  ”Ett sätt kan vara…” det är en intet förpliktande formulering. 
 
När vi sedan lyssnar på Stefan Löfvens svävande svar på tolkningen av besluten och Lena Hallgrens 
uttalanden om ev. möjliga lösningar så ser vi med oro på om det överhuvudtaget blir någon framgång i 
våra krav att i första hand tredela föräldraförsäkringen. 
 
Umeå S-kvinnoklubb yrkar  
 
att förbundskonferensen beslutar 
Att S-kvinnors styrelse med kraft verkar för att S- kongressens beslut angående föräldraförsäkringen 

i praktiken blir ett steg i riktningen så att föräldraförsäkringen delas lika av föräldrarna 
 
Umeå den 8 april 2013 
 
Birgitta Mukkavaara 
Umeå s-kvinnoklubb 
ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 3:1-3:4 besvaras tillsammans 



37 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
3:1 Föräldraförsäkringen – en nyckel till ökad jämställdhet  
3:2 Föräldraförsäkring – ja tack  
3:3 Förlängd föräldraledighet  
3:4 Föräldraförsäkringen 
Föredragande Lena Sommestad 
 
Ett av S-kvinnors högst prioriterade mål är en jämställd, individualiserad föräldraförsäkring. S-kvinnor 
drev frågan inför Partikongressen i Göteborg 2013, med kravet att en tredelning av föräldraförsäkringen, 
som ett första steg, ska genomföras under nästa mandatperiod.  
 
Enligt den senaste statistiken (2011) tar kvinnor fortfarande ut 76 procent av föräldraledigheten. Kvinnor 
tar också i hög utsträckning föräldraledigt utan ekonomisk ersättning. Vi vet idag att dessa långa uttag av 
föräldraledighet lägger grunden för en ojämställd arbetsdelning i hem och familj, livet ut. Vi vet också att 
den ojämställda arbetsfördelning, som cementeras i samband med att unga par bildar familj, långsiktigt 
undergräver kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Detta kommer bl.a. till uttryck i kvinnors 
deltidsarbete, i kvinnors lägre lön och lägre inkomst, samt i kvinnors sämre hälsa och sämre arbetsvillkor. 
Kvinnors svaga förankring på arbetsmarknaden är särskilt markerad bland kvinnor med utländsk 
bakgrund. Bland utlandsfödda kvinnor är det idag bara hälften som har ett förvärvsarbete.  
 
Det ojämlika uttaget av föräldraledighet och den ojämställda arbetsmarknaden har också andra negativa 
effekter. Inte minst innebär dagens ojämlika uttag av föräldraledighet att mäns ställning som fäder 
försvagas, liksom barns kontakt med sina pappor. Ur barnperspektiv är det särskilt allvarligt att kvinnors 
svaga ställning på arbetsmarknaden ökar risken för fattigdom bland kvinnor och barn. 
Socialdemokraternas arbetsgrupp om barnfattigdom har med den utgångspunkten föreslagit införande 
av individualiserad föräldraförsäkring som ett sätt att bekämpa barnfattigdom (”Om fattiga barn i ett rikt 
land”, 2013). 
 
Slutligen finns det starka skäl att ur samhällets synpunkt kraftfullt agera för ett mer jämställt uttag av 
föräldraförsäkringen. Kvinnor i Sverige är idag bättre utbildade än män, men deras kompetens tas inte 
fullt ut till vara på grund av att kvinnor i så hög utsträckning tar huvudansvar för samhällets 
omsorgsarbete. Om kvinnor ska kunna vara ekonomiskt självförsörjande på en rimlig standard krävs att 
män i långt högre grad än idag tar sitt ansvar inte bara för förvärvsarbetet utan också för det ur 
samhällets perspektiv nödvändiga och värdefulla arbetet i hem och familj. Så länge den ojämställda 
arbetsdelningen i hemmen består kan kvinnor i Sverige inte uppnå den frihet och det oberoende som är 
målet för svensk jämställdhetspolitik: att kvinnor ska ha samma möjlighet som män ”att forma samhället 
och sina egna liv”.  
 
Fyra motioner tar upp krav som är relaterade till föräldraförsäkringen. Motion 3:1 ”Föräldraförsäkringen 
– en nyckel till jämställdhet” yrkar på att ”S-kvinnor fortsätter att driva frågan om att individualisera 
uttaget av föräldraförsäkringen” och att ”S-kvinnor fortsatt driver på för att ett första steg, en tredelning 
av uttaget, sker under mandatperioden 2014-2018”.  Dessa krav ligger väl i linje med S-kvinnors 
hittillsvarande position ifråga om föräldraförsäkringen. Detsamma gäller yrkandet i motion 3:2 
(Föräldraförsäkring – ja tack), ”att välfärdssystemen utformas så att alla kvinnor ska kunna vara 
självförsörjande”, och yrkandet i motion 3:4 (Föräldraförsäkringen), ”att S-kvinnors styrelse med kraft 
verkar för att S-kongressens beslut angående föräldraförsäkringen i praktiken blir ett steg i riktnigen så 
att föräldraförsäkringen delas lika av föräldrarna”. 
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Ett par motionsyrkanden efterfrågar att S-kvinnor tar initiativ till att utreda nya förslag om hur 
reformarbetet för en individualiserad föräldraförsäkring kan inriktas i framtiden.  
 
S-kvinnor i Skaraborg yrkar ”att S-kvinnor är pådrivande till att partistyrelsen utreder möjligheten att 
förlänga föräldraledigheten till två år”. S-kvinnor i Stockholm yrkar att ”S-kvinnors förbundsstyrelse 
vidare utreder förslaget om att göra om föräldraförsäkringens 90 dagar med lägsta nivå till 90 dagar med 
SGI-nivå som kan användas för att förkorta veckoarbetstiden” (så kallade ”barndagar”).  
 
Förlängd föräldraledighet. När det gäller förslaget om att förlänga föräldraledigheten till två år 
konstaterar förbundsstyrelsen att detta är ett långtgående förslag som på väsentliga punkter avviker från 
S-kvinnors nuvarande position ifråga om föräldraförsäkringen.  
 
Faktum är att Sverige redan idag har en så generös föräldraförsäkring att den markant har påverkat 
föräldrars möjlighet att delta i arbetslivet på jämlika villkor. En ytterligare förlängning av 
föräldraförsäkringen upp till två år skulle riskera att än mer försämra i synnerhet kvinnors villkor på 
arbetsmarknaden.  
 
Det viktigaste motivet bakom Skaraborgsdistriktets yrkande om att utreda frågan om en tvåårig 
föräldraledighet är att en förlängningskulle vara bra ur ett barnperspektiv. Man lyfter särskilt att dagens 
förskola har för stora barngrupper samt att barn inte bör börja för tidigt i förskolan.   
 
Förbundsstyrelsen kan instämma i motionärernas oro över stora barngrupper i förskolan. Detta problem 
bör dock enligt förbundsstyrelsens uppfattning i första hand lösas genom ökade resurser och förbättrad 
kvalitet i förskolan, inte genom att undvika förskola före två års ålder.  
 
När det gäller frågan om hur länge barn bör vara hemma med sina mödrar/ föräldrar konstaterar 
förbundsstyrelsen att denna fråga har varit kontroversiell inom forskningen. Idag står det dock klart att 
inga negativa effekter har kunnat påvisas av mödrars förvärvsarbete efter ett års ålder, under 
förutsättning att den externa barnomsorgen är av god kvalitet och moderns anställningsvillkor är stabila 
och inte leder till stress.  
 
När det gäller barns kognitiva förmåga visar data från de internationella PISA- undersökningarna, som 
jämför barns skolresultat, att mödrars förvärvsarbete (inklusive heltidsarbete) snarare har positiva än 
negativa effekter. Detta har sin grund bland annat i att tidigt inträde i förskola främjar barns kognitiva 
utveckling, i synnerhet för barn från familjer med lägre socio-ekonomisk status och för barn från familjer 
där föräldrarna saknar goda språkkunskaper eller har kort utbildning. Enligt sociologen Gøsta Esping-
Andersen, som har sammanställt forskningsresultat om barns tidiga utveckling, är ”effekterna på 
skolresultat av högkvalitativ extern barnomsorg efter det första levnadsåret tydligt positiva, i synnerhet 
för mindre privilegierade barn. Dessa positiva effekter är verksamma bortom barndomen in i vuxenlivet.” 
(Se rapporten ”Att investera i barn och utjämna livschanser”, Tankeverksamheten i Göteborg, 2011). 
 
Sammantaget finns det, enligt förbundsstyrelsen, inga skäl att generellt skjuta upp barns inträde i 
förskolan till två års ålder. S-kvinnor bör istället fortsatt verka för att alla barn, oavsett föräldrars 
bakgrund och sysselsättning, får möjlighet att från tidig ålder ta del av verksamheten i förskolor av god 
kvalitet. Hem och förskola kompletterar varandra.  
 
”Barndagar”. När det slutligen gäller förslaget om att göra om föräldraförsäkringens 90 dagar med lägsta 
nivå till 90 dagar med SGI-nivå för att förkorta veckoarbetstiden (så kallade ”barndagar”), konstaterar 
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förbundsstyrelsen att detta förslag från TCO är intressant, inte minst som ett sätt att minska kvinnors 
deltidsarbete. Barndagarna, som ett nytt inslag i familjepolitiken, ska enligt TCO:s förslag därtill delas lika 
mellan vårdnadshavarna, vilket kan bidra till ett mer jämställt föräldraskap. LO har uttryckt intresse för 
TCO-förslaget om barndagar och vill bidra till att utveckla det vidare (LO-kongressen 2012). 
 
S-kvinnor har inte egna utredningsresurser för att genomföra en mer djuplodande analys av förslaget om 
barndagar, men förbundsstyrelsen noterar att frågan om barndagar kommer att vara föremål för 
fortsatta överväganden inom LO. Förbundsstyrelsen noterar också att initiativ till en analys av förslaget 
om barndagar har tagits av s-gruppen i Riksdagens Socialförsäkringsutskott. En rapport från Riksdagens 
utredningstjänst kan väntas i frågan. Förbundsstyrelsen välkomnar initiativet från s-gruppen i 
Socialförsäkringsutskottet och kommer fortsatt att följa frågan inom ramen för pågående samarbete 
med LO och s-kvinnor i Riksdagen. 
  
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
3:1  
att  bifalla att-sats 1 och 2 
att  anse att-sats 3 besvarad 
 
3:2 
att  bifalla motion 3:2  
 
3:3 
att  avslå motion 3:3 
 
3:4 
att  bifalla motion 3:4 
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Motion 3:5 
Barnomsorg på obekväm arbetstid  
Skåne 

Förr i världen var det ingen självklarhet att kvinnor kunde fortsätta arbeta efter att de fött barn. 
Kvinnorna förutsattes ägna sig åt barnen under uppväxtåren och välja bort arbetslivet. De flesta hade 
heller inte något val eftersom barnomsorg saknades. 

Utbyggnaden av barnomsorg i offentlig regi har inneburit en revolution för jämställdheten och i dag 
anses det som en självklarhet att man ska kunna kombinera arbete och familj. 

Numera är det till och med lagstadgat att kommunerna ska erbjuda barnomsorg inom rimlig tid så att 
ingen ska behöva säga upp sig från sitt jobb eller tacka nej till ett nytt jobb för att barnomsorg saknas. 

Men tyvärr finns det en begränsning i lagen. Det finns inget krav på kommunerna att erbjuda 
barnomsorg på obekväm arbetstid (OB) – det vill säga helger, kvällar och nätter. 

På åtskilliga förskolor är arbetstiderna inte ens anpassade efter att föräldrarna arbetar heltid. Någon av 
föräldrarna (läs mamman) förutsätts gå ned till deltid för att hinna ta sig från jobbet och hämta barnen 
innan dagiset stänger kl. 16.00–17.00 (!). 

I slutet av 2009 frågade Makalösa föräldrar landets kommuner hur många som erbjöd barnomsorg på 
obekväm arbetstid. Sextio procent av dem som svarade uppgav att de inte erbjöd tjänsten över huvud 
taget. 

Året dessförinnan var det hälften av kommunerna som inte hade barnomsorg på obekväm arbetstid. Det 
innebär en försämring på bara ett år. 

Det i särklass vanligaste skälet som kommunerna uppgav till att de inte hade OB-barnomsorg var att det 
inte fanns någon efterfrågan. Den ekonomiska krisen och försämrad ekonomi i kommunen angavs också 
som skäl, särskilt från de kommuner som tidigare erbjudit tjänsten men nu dragit in den. 

När det gäller efterfrågan kan man lätt beräkna den genom att titta på hur arbetsmarknaden ser ut. 
Inom många yrken gäller helt andra arbetstider än bara kl. 7.00–17.00 vardagar. Som exempel kan 
nämnas kulturarbetare, poliser, personal inom vård, äldreomsorg, handel, försäljning och service. 
Eftersom småbarnsföräldrar återfinns i alla dessa yrkesgrupper är det ganska lätt att räkna ut att det 
finns ett behov av barnomsorg även på udda arbetstider. 

Förutom det uppenbara behov som finns – med småbarnsföräldrar som vänder sig till medierna och 
startar upprop och insamlingar – finns också ett stort dolt behov. Eftersom flertalet kommuner inte 
erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid försöker småbarnsföräldrarna fixa barnomsorgen på annat 
sätt för att inte förlora jobbet. Det kan handla om att ta hjälp av släkt, vänner och grannar eller till och 
med att ta med barn till jobbet. 

Då kan det te sig som om dessa föräldrar inte behöver barnomsorg för sina barn, när de i själva verket är 
i akut behov av det. Det tär på relationerna att hela tiden binda upp släkt och vänner med påtvingad 
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barnpassning. Risken är dessutom hela tiden att det kör ihop sig och att barnet inte har någonstans att ta 
vägen. Det finns ingen trygghet för vare sig barn eller föräldrar i denna situation. 

Det finns dessutom många föräldrar som inte har någon att tillgå – varken partner, barnens mor- eller 
farföräldrar eller någon annan. De riskerar att bli arbetslösa till följd av detta. 

I synnerhet ensamstående föräldrar har en mycket tuff situation om de samtidigt jobbar OB. De måste ju 
anpassa sig efter de arbetstider som gäller om de ska kunna behålla jobbet. 

Fjorton procent av de ensamstående mammorna med barn under sju år är i dag arbetslösa. Det är en 
hög siffra – den kan ha ett samband med att barnomsorgen i många kommuner inte är anpassad efter 
hur arbetsmarknaden ser ut. 

Servicesamhället har slagit igenom på bred front med kvälls- och nattöppna butiker, pubar och 
matställen. Den växande underhållnings- och upplevelseindustrin arbetar när andra är lediga och kan ta 
del av utbudet – det vill säga helger, kvällar och nätter. Inom vård och omsorg hålls verksamheten i gång 
dygnet runt liksom i industrin och så vidare. 

Trots att vi ser denna utveckling på arbetsmarknaden är budskapet till småbarnsföräldrar på många håll 
att de gärna får arbeta, men bara inom vissa begränsade yrkesområden och begränsade arbetstider, 
annars får de ingen barnomsorg. 

Det innebär ett hårt slag mot jämställdheten eftersom många kvinnor arbetar på obekväm arbetstid. 
Huvuddelen av de ensamstående föräldrarna är dessutom kvinnor och i många fall arbetar båda 
föräldrarna på obekväm arbetstid – då måste någon gå ned i arbetstid eller säga upp sig. 

Brist på barnomsorg på obekväm arbetstid går stick i stäv med arbetslinjen. Vi borde i stället uppmuntra 
småbarnsföräldrar att försörja sina familjer och skapa trygghet, kontinuitet och pedagogisk utveckling 
även för barn med föräldrar som jobbar OB. 

Regeringen kräver numera att arbetslösa ska kunna ta jobb utanför sitt närområde från dag ett av 
arbetslöshet. Det innebär en speciell utmaning för småbarnsföräldrar, eftersom redan ganska korta 
pendlingsavstånd från hemkommunen kan innebära att de inte hinner hämta barnen innan förskolan 
stänger. 

Även i kommuner som har OB-barnomsorg kan det bli problem. På en del håll krävs det att barnen ska 
vara i förskolan sent på kvällen och natten. Behöver de bara stanna till 18.00 eller 19.00 på kvällen anses 
de inte ha behov av ”nattis”. Föräldrarna hamnar i dessa fall i en omöjlig moment 22-situation. De slutar 
jobbet för tidigt för att vara berättigade till OB-förskola, men de jobbar för sent för att kunna ha barnen i 
den vanliga förskolan som stänger tidigare. 

De deltidsarbetslösa som till följd av regeringens politik fått kraftigt försämrad ekonomi har av 
regeringen uppmanats att säga upp sig från sina deltidsjobb och söka heltidsjobb. De ställs inför ett 
dubbelt dilemma: dels svårigheten att få ett heltidsjobb och risken för heltidsarbetslöshet, dels 
svårigheten att få barnomsorg som är anpassad efter arbetstiderna på ett heltidsjobb. De som lyckas få 
heltidsjobb riskerar att inte kunna ta det om de har oturen att bo i en kommun med oflexibla tider inom 
barnomsorgen. 
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I den nya skollag som regeringen presenterat finns inga ytterligare krav på kommunerna att erbjuda 
barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är bedrövligt! 

Kommunerna bör vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid åt dem som behöver det. 
Staten har ett ansvar för att kommunerna får hjälp att klara detta uppdrag ekonomiskt. Långsiktigt 
innebär god tillgång på barnomsorg på obekväm arbetstid en vinst för hela samhället eftersom fler 
småbarnsföräldrar därmed kan kombinera arbete och familj. 
 
Jag yrkar:  
 
att  kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid åt dem  som 

behöver det 
att  staten ska hjälpa kommunerna att klara uppdraget genom ökade statsbidrag 
att  Skånes S-kvinnor ställer sig bakom motionen 
 
Hillevi Larsson 
 
Motionen är antagen av S-kvinnor i Malmö 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 
3:5 Barnomsorg på obekväm arbetstid  
Föredragande Maria Augustsson 
 
Motionären yrkar sin motion upp den viktiga frågan om att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid 
och yrkar på att S-kvinnor skall verka för att kommunerna skall vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på 
obekväm arbetstid åt dem som behöver det samt att staten ska hjälpa kommunerna att klara uppdraget 
genom ökade statsbidrag.  
 
S-kvinnors förbundsstyrelse håller med motionären om denna viktiga åtgärd.  
 
Förbundsstyrelsen vill också påminna om att frågan om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid drevs 
med framgång av S-kvinnor på Partikongressen 2013. Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid ingår 
därför inför valet 2014 som en del i Socialdemokraternas Framtidskontrakt.  
 
Det blir en viktig uppgift för S-kvinnor lokalt att driva på så att utbyggnaden av barnomsorg på obekväm 
arbetstid prioriteras i alla kommuner och så att frågan får högsta prioritet för en kommande 
socialdemokratisk regering. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att  bifalla motion 3:5  
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Motion 3:6 
Vem ska hämta barnen?  
Skåne 
 
En fungerande barnomsorg är en förutsättning för att alla föräldrar ska kunna arbeta. Barnomsorg på 
obekväm tid är en förutsättning för att alla, med eller utan barn, ska ha möjlighet till att utnyttja rätten 
till heltidsarbete. Alla barn har inte föräldrar som har förmånen att arbeta mellan kl.07:00- 18:00 på 
vardagar. Många barn har föräldrar har som arbetar skift, många barn har föräldrar som arbetar på 
helger, kvällar och nätter. Många barn lever idag med ensamstående föräldrar.  
Arbetsgivaren tar inte och kan inte alltid ta hänsyn till att du som förälder inte kan få barnomsorg på de 
tider som ditt arbete kräver. För alltför många föräldrar med arbete på obekväma tider är omsorgen om 
barnen ett ständigt pusslande med vem som ska ta hand om barnen när förskolan är stängd och 
föräldrarna trots det måste sköta sitt arbete. 
  
Vi lever idag i ett 24 timmars samhälle och det är dags att vi tar ställning angående den barnomsorg som 
behövs, för att bemöta detta växande behov när det gäller tillgänglighet, lagar och förordningar. I 
samhället i stort behöver attityderna när det gäller barnomsorg på obekväma tider förändras.  
 
Barnomsorg på OB-tid är idag inte en lagstadgad rättighet, utan det är upp till varje enskild kommun att 
besluta om man vill tillhandahålla detta. Om du är i behov av omsorg på OB- tid och råkar bo i en 
kommun som valt att tillhandahålla denna service gäller dock inte den lagstadgade kötid på 4 månader 
för att bli erbjuden en förskoleplats som harmoniserar med familjens arbetstider. 
 
Vi yrkar: 
 
att  vi S- kvinnor arbetar för att barnomsorg på OB- tid ska bli en  

lagstadgad rättighet 
att  vi S- kvinnor arbetar för att kösystemet för barnomsorg och pedagogisk omsorg ska vara lika. 

D.v.s. att oavsett tid på dygnet som omsorgsbehovet föreligger ska den lagstadgade 4 månaders-
regeln gälla 

att  S- kvinnor i Skåne tar denna motion som sin egen samt skickar den till distriktskongressen 2012 
att  S- kvinnor i Skåne tar denna motion som sin egen samt skickar den till partikongressen 2013 
 
Alinda Zimmander    Anna Fernebro 
Ordf. Landskrona S- kvinnor              V.ordf. Landskrona S- kvinnor 
 
Mecide Özer     Marie Nielsén                 
Ledamot Landskrona S- kvinnor                 Kassör Landskrona S- kvinnor 
 
Sandra Larsson  
Ledamot Landskrona S- kvinnor 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion   
3:6 Vem hämtar barnen 
Föredragande Maria Augustsson 
 
Motionärerna tar i sin motion upp den viktiga frågan om att barnomsorg på obekväm arbetstid skall bli 
en lagstadgad rättighet samt att S-kvinnor skall arbeta för att kösystemet för barnomsorg skall vara lika 
samt att oavsett tid på dygnet som omsorgsbehovet föreligger ska den lagstadgade fyramånadersregeln 
gälla.  
 
S-kvinnors förbundsstyrelse håller med motionärerna om vikten av att lagstadga rätten till barnomsorg 
även på obekväm tid för att garantera rätten till denna barnomsorg oavsett politiskt styre i aktuell 
kommun samt att s-kvinnor skall verka för att 4-månadersregeln skall gälla oavsett den tid på dygnet 
som omsorgsbehovet behövs.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att bifalla motion 3:6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

Motion 3:7 
Barnomsorgen 
Täby 
 
Vi inom det Socialdemokratiska Kvinnoförbundet har under ett halvt sekel drivit frågan om utbyggd 
barnomsorg med rätt för alla barn att få en ”dagisplats”, dels för att det gynnar de flesta barn men också 
för att få ett jämställt samhälle där både mamma och pappa kan arbeta. De flesta kommuner kan i dag 
erbjuda ”dagisplats” till de som frågar efter, men inte till de som arbetar på obekväm arbetstid t ex inom 
hotell-och restaurang. Det finns dock mycket mer att önska, hur många barn skall vi ha i grupperna och 
vilken yta skall ett ”dagis” ha. 
 
Nu måste vi ta initiativet till att åter få den kvalitet som vi hade, vi kan inte acceptera att barngrupperna 
blir större och större. Det finns många fördelar med att ha blandade åldersgrupper men när grupperna är 
så stora som 30-40  barn är det allt för många. Det kan till en viss del uppvägas av om personaltätheten 
ökas men som det är idag är det tvärt om personaltätheten minskar och ytorna per barn minskar i och 
med att fler barn tas in i befintliga lokaler. Framförallt de små barnen upp till 3 år kan inte få sina behov 
tillgodosedda i så stora grupper de behöver både för sin språkliga och intellektuella utveckling färre barn 
och fler vuxna. 
 
Även 4-5 åringarna far illa i de stora grupperna de lär sig inte att hantera konflikter utan det blir den 
starkaste som segrar. Ljudnivån är oacceptabel barnen lär sig att skrika högst för att höras detta följer 
med upp i skolan. 
 
På samma sätt som vi i andra sammanhang har regler för samhällelig verksamhet måste vi även ha regler 
för hur vi tar hand om våra barn. Så många har redan sagt att barnen är vår framtid, och så är det, hur 
tar vi då hand om vår framtid?  
 
Många barn har dessutom långa dagar anpassade efter föräldrarnas arbetstider, de som har råd kan/och 
gör Rut-avdrag för att anlita någon som hämtar tidigare på ”dagis” och går hem med barnet som då får 
en stund hemma. Rut-avdraget kan inte nyttjas av alla den egna delen skall ändock betalas och är man 
ensamstående ter det sig besvärligt, de barnen får ingen kortare dag och föräldern skall via sin skatt 
bekosta de andras avdrag. 
 
Med de senaste årens skattesänkningar har kommunerna fått mindre ”inkomster” då måste man spara 
och vad spar man på, jo barnen ett barn till i gruppen går väl bra och en personal mindre det måste gå. 
Man lyssnar inte på de som finns i verksamheten och inte heller på experterna, pengarna går först. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:  
 
att  normer för barngruppernas storlek och sammansättning samt personaltätheten tas fram  
att  alla kommuner skall tillhandahålla barnomsorg även på obekväma arbetstider samt att motionen 

överlämnas till våra Socialdemokratiska riksdagsledamöter 
 
Täby 2013-03-25 Gun Fjällström 
 
Motionen antagen som klubbens egen vid klubbmöte 2013-04-08 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
3:7 Barnomsorgen  
Föredragande Maria Augustsson 
 
Motionären tar i sin motion upp den angelägna frågan om barngruppernas storlek och sammansättning 
samt personaltäthet på landets förskolor och yrkar på att normer tas fram för barngruppers storlek, 
sammansättning samt personaltäthet. Motionären tar också upp kravet att alla kommuner ska 
tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid. 
 
S-kvinnors förbundsstyrelse delar motionärens oro över att alltför stora barngrupper riskerar att urholka 
förskolans kvalité och möjlighet till pedagogiskt utveckling. S-kvinnor vill se mindre barngrupper i 
förskolan och att barngrupperna är anpassade till de behov som råder i varje förskola, vilket är en 
avgörande förutsättning för det pedagogiska arbetet och för att barn ska lära sig, utvecklas och må bra. 
 
Samtidigt menar förbundsstyrelsen att förslaget med fastslagna normer blir alltför detaljerat och riskerar 
att förskjuta fokus från att en bra förskoleverksamhet också handlar om den pedagogiska inriktningen 
som varje förskola självständigt kan utforma samt personalens möjligheter att med sin kunskap och 
kompetens utveckla verksamheten. S-kvinnors förbundsstyrelse föreslår därför förbundsmötet att anse 
första att satsen som besvarad. Däremot håller s-kvinnors förbundsstyrelse med motionären om att 
kommuner skall tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid och föreslår förbundsmötet att bifalla 
motionens andra att -sats. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet: 
 
att  anse att-sats 1 besvarad  
att bifalla att-sats 2 
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Motion 3:8 
Slopa 15-timmarsregeln för förskolebarn  
Kristinehamn 
 
De allra flesta kommuner i landet har infört en 15-timmarsregel inom förskolan. Den innebär att barn 
som fått syskon eller barn vars föräldrar är arbetslösa inte får vara på förskolan längre än 15 timmar per 
vecka. 
 
Alla barn har ett behov av att leka och utvecklas vilket främjas på förskolan. Språkutvecklingen är ett 
exempel där barn som får leka med andra barn snabbare lär sig att uttrycka sig på svenska.  
Många invandrarbarn skulle snabbare komma in i samhället om de fick vara tillsammans med andra barn 
på förskolan under längre tid än de 15 timmar som gäller idag. 
 
Barn som fått syskon kan också behöva stimulans i form av att vara längre tid på förskolan. 
Självklart ska de föräldrar som önskar få lämna och hämta sina barn när de behöver, men de som anser 
att det är bra för barnen att vistas lite mer på förskolan ska ha den möjligheten. 
 
Jag yrkar: 
 
att 15-timmarsregel slopas för att ge alla barn möjlighet till vistelse på förskolan under dentid de 

behöver 

att  utreda möjligheterna för en utökning av dagens maxgräns på 15 timmar till 30 timmar 

Inga-Lill Röhr 
Kristinehamn 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
3:8 Slopa 15-timmarsregeln för förskolebarn 
Föredragande Maria Augustsson 
 
Motionären tar upp den viktiga frågan om att slopa dagens 15 timmarsregel som många kommuner i 
landet tillämpar inom barnomsorgen och som gör att barn till föräldralediga, studerande och arbetslösa 
inte får vistas lika länge i förskolan som barn vars föräldrar arbetar.  
 
S-kvinnors förbundsstyrelse delar motionärens åsikt att dagens regler verkar hämmande på barnens 
självklara rätt till pedagogisk utveckling och menar liksom motionären att detta skall erbjudas alla barn 
på lika villkor. 
 
15-timmarsregeln anger idag en minimitid som varje barn har rätt till. En utökning av denna minimitid är 
ett viktigt steg på vägen mot en förskola som är öppen för alla barn på lika villkor, oavsett föräldrars 
sysselsättning. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att bifalla att sats 1  
att  anse att-sats 2 besvarad 
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Motion 3:9 
Genuspedagogik i förskola och skola 
Skurup 
 
Frågor som berör våra uppfattningar om kvinnligt och manligt är ofta känsliga. En hel del missförstånd 
finns om vad genus är. Genusperspektiv är inte detsamma som att sätta fokus på kön eller att studera 
kön eller könsskillnader utan att sätta fokus på våra föreställningar om män/manligt och kvinnor/ 
kvinnligt och på det sättet förstå samhället på ett nytt sätt.  
 
Genusforskare förneka r inte biologiska skillnader mellan män och kvinnor utan undersöker 
föreställningar som finns och betydelsen som knyts till dessa skillnader. Vad och vem definierar våra 
normer? Genusmedveten pedagogik handlar också om vilka normer vi har om klasstillhörighet, etnicitet 
och funktionsnedsättning. 
 
En vanlig uppfattning är att könsnormerna har spelat ut sin roll, att män och kvinnor idag behandlas och 
bemöts lika. Att så inte är fallet finns det många exempel på inom forskningen. Villkoren för män och 
kvinnor är inte lika, inte heller för pojkar och flickor. 
 
Jämställdhet och andra frågor som berör genus finns med i kursplanerna för skolan. Lärare måste ha 
kunskap för att kunna diskutera dessa frågor med sina elever och inte bara utgå från sina egna 
värderingar Risken är stor att skolans jämställdhetsmål motverkas om sådant som rör kön fokuseras utan 
att de sätts in i ett större sammanhang.  
 
Genusmedveten pedagogik i skolan är ett viktigt instrument för att öka jämställdheten mellan könen, 
men också för att bryta invanda normsystem så tidigt som möjligt i livet. Lärarna måste få ta del av den 
forskning som finns på området för att ha instrument att förmedla kunskapen och bryta normproblemet 
i tidig ålder. 
 
därför yrkar jag 
 
att  S- kvinnor verkar för att en genusmedveten pedagogik får ett större utrymme i förskola och 

skola nationellt  
 
att S- kvinnor verkar för att lärarna får en sådan utbildning i genuspedagogik så att invanda 

normsystem kan brytas på sikt.  
  
Inger Wennhall    
 
Kvinnoklubben i Skurup har beslutat att insända motionen som sin egen. 
 
Inger Wennhall 
Ordförande    
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
3:9 Genuspedagogik i förskola och skola  
Föredragande Liselott Vahermägi 

Jämställdhetens möjligheter börjar vid födseln. Familjelivet skapar den första rollfördelning som 
bestämmer hur könsidentiteten kommer att förverkligas. Ett samhälle, som har jämställdheten som en 
av sina grundvärderingar, har som uppgift att hjälpa föräldrar att skapa en ram för familjelivet, som är 
baserat på likvärdiga livsvillkor för pojkar och flickor, och som långsiktigt ger barnen möjlighet att leva ett 
jämställt liv.  

Här spelar förskolan och skolan en mycket viktig roll och precis som motionären skriver så är 
genusmedveten pedagogik i i dessa verksamheter ett viktigt instrument för att öka jämställdheten 
mellan könen, men också för att bryta invanda normsystem så tidigt som möjligt i livet. 
 
S-kvinnor har fattat beslut på tidigare förbundsmöten om att verka för att blivande lärare får kunskap i 
genuspedagogik under sin utbildning på lärarhögskolan.  
 
Kommunerna, som är huvudmän för skolan och som har ansvar för förskoleverksamheten, har också ett 
viktigt uppdrag att skapa förutsättningar så att personalen får fortlöpande kompetensutveckling i frågor 
som rör genus. Exempelvis kan det handla om språkets betydelse och hur både flickor och pojkar redan i 
förskolan uppmuntras till ett rikt och icke könsstereotypt språk. S-kvinnor lokalt kan även verka för detta 
och lyfta fram goda exempel. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att bifalla motion 3:9 
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Motion 3:10 
Skolan 
Täby 
 
Skolan får idag mycket kritik, befogad eller obefogad det kan diskuteras som med allt annat finns det 
mycket bra men en del dåligt. Skolan har inte hunnit hämta sig mellan de förändringar den ställts inför, t 
ex kommunaliseringen. Vad som kan konstateras är dock att de bra skolorna är mycket bra. De allra 
flesta lärare är duktiga och gör ett bra jobb. Men eftersom det finns så många barn som går ur skolan 
utan tillräckliga kunskaper måste vi fundera över vad som gått galet.  
 
Alla som har med barn att göra vet att om man inte ställer krav på dem så händer inget. Jag tror att det 
är det samma som händer i en del skolor, man har från början för små förväntningar på barnet som då 
inte heller anstränger sig, känslan hos barnet infinner sig ”det är ingen idé att försöka dem ser mig ändå 
inte ”. Det förekommer nog ibland att man utifrån barnets socioekonomiska bakgrund ger det en 
stämpel, det kommer från en familj som inte har studievana eller är invandrare. Det som är grunden för 
allt lärande är att kunna läsa och förstå vad man läser, det verkar som detta har fallit i bakgrunden. Förr 
hade vi lågstadielärare med specialkunskap att lära barnen att läsa och förstå, i dag har vi 1-7 lärare är 
det där det brister? Det klagas över att ämneslärarna har för dåliga kunskaper i sina ämnen hur skall de 
då kunna förmedla det de inte kan.  Är det lärarutbildningen det är fel på, för alla dessa barn som lämnar 
skolan utan godkända betyg och som sedan inte kan söka sig vidare till högre utbildningar kan väl inte 
vara obegåvade? Vart tog ”En skola för alla” vägen? Det är våra barn och vår framtid vi kan inte låta dem 
gå förlorade de har alldeles säkert outnyttjade kunskaper som vi måste locka fram.  I många skolor är 
klasserna alldeles för stora lärarna hinner/orkar inte se alla barn, en del av dem som inte ses svarar med 
att bråka vilket inte underlättar lärandet.  
 
Med hänvisning till ovanstående funderingar yrkar jag:   
 
att  S-kvinnor tar initiativ till en genomgripande diskussion om vår skola och 

att  vi när vi återtagit regeringsmakten åter formar ”En skola för alla” 

Täby 2013-03-25 
Gun Fjällström 
 
Motionen antagen som klubbens egen vid klubbmöte 2013-04-08 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
3:10 Skolan 
Föredragande Liselott Vahermägi 
 
Det står helt klart att vid sidan av jobben så är frågan om utbildning och Sverige som kunskapsnation en 
av våra viktigaste framtidsfrågor. Utbildning är också en av de högst prioriterade frågorna i 
Socialdemokraternas framtidskontrakt.  
 
Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma 
sina egna liv. Därför är det precis som motionären skriver oerhört angeläget att alla barn i Sverige får 
möjlighet till en bra skolgång. Vi har i flera år sett försämrade resultat i skolan samtidigt som skillnaderna 
mellan olika skolor ökar. Elevernas sociala bakgrund spelar allt större roll för hur väl de lyckas i skolan. 
Det allra viktigaste för elevernas resultat är att de möter en riktigt bra lärare. 
 
Det behövs krafttag för att ändra utvecklingen av svensk skola och Socialdemokraterna har en oerhört 
viktig uppgift i att efter ett regeringsskifte verka för en jämlik skola. I utformandet av vårt partis 
skolpolitik är det mycket viktigt att S-kvinnor spelar en aktiv roll för att också skolpolitiken ska präglas av 
ett jämställdhetsperspektiv såväl som av jämlikhetsperspektiv. 
 
S-kvinnors förbund verkar på olika sätt i att utforma den socialdemokratiska skolpolitiken i dag. I 
samband med firandet av 8 mars 2013 anordnades, tillsammans med S-kvinnor Stockholms stad och 
Stockholms län, ett panelsamtal på temat jämställd skola. S-kvinnor deltar också både nationellt, 
regionalt och lokalt i framtagande av partiets olika förslag gällande skola och förskola. S-kvinnors 
förbundsstyrelse kommer att bli ännu mer aktiva i det arbetet och uppmuntrar våra S-kvinnor i landet att 
aktivt arbeta med att också utveckla skolpolitiken i våra kommuner. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att   anse motion 3:10 besvarad 
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Motion 3:11 
Den dagliga arbetstiden ska vara sex timmar 
Skåne 
 
Motion från S-kvinnor i Trelleborg till S-kvinnor i Skåne, årsmötet 2012. 
 
Sextimmarsdagen är ett av S-kvinnors mål. Så har det varit sedan 1973 och så är det fortfarande. Detta 
enligt beslut på förbundsmötet 2011. 
Trots detta, och dessvärre, händer det ingenting när det gäller den dagliga arbetstidsförkortningen. Varje 
gång frågan förs fram hänvisas vi till arbetsmarknadens parter och att en arbetstidsreform måste komma 
avtalsvägen. 
 
Sex timmars arbetsdag är i högsta grad en kvinnofråga. Kvinnor har på grund av sin dubba arbetsbörda 
och männens osolidariska beteende helt på egen hand kortat sin arbetsdag. Det började vi med när 
särbeskattningen slopades och det blev mer lönande att ta ett jobb. Men då fanns ingen barnomsorg. 
Kvinnorna tvingades till deltidsarbete och till jobb där man genom hela livet – även efter pensioneringen 
– är beroende av en annan människa, en som arbetar heltid. Deltidsarbetet gynnar familjerna, men inte 
kvinnorna. Detta är en klassfråga som endast har en politisk lösning. Men vem tar ansvaret för den 
politiska lösningen? Inte arbetarrörelsen och inte arbetsmarknadens parter.   
 
Sextimmarsdagen handlar om hur man ska hitta en politisk lösning på deltidsarbetet och kvinnornas 
lägre löner. Den handlar om hur vi ska få mera tid för familjen och för varandra. Och kortare arbetsdag är 
inte samma sak som deltidsarbete. Sex timmars arbete för alla ska vara den nya heltiden. 
 
De försök som har gjorts med sex timmars arbetsdag har samtliga visat att sjukskrivningarna har minskat 
och arbetsglädjen ökat. Även arbetsskadorna har minskat i omfattning. Människor klarar av ökad 
prestation i högt tempo, men då under förutsättning att det är under kort tid med ordentliga avbrott för 
vila och rekreation.  
 
Man kan konstatera att vi inte har lyckats att sänka arbetstiden med en enda timma per dag avtalsvägen. 
Om det inte ska dröja ytterligare 40 år måste vi nu börja planera för en förkortad arbetsdag. 
 
Om vi sänker arbetsdagen med 15 minuter per dag och år innebär det att vi om åtta år, alltså år 2020, 
har genomfört sex timmars arbetsdag. Då har det gått drygt 45 år från det att förslaget första gången 
dök upp till genomförandet. 
 
S-kvinnor i Trelleborg kräver:  
 
att  S-kvinnor även i fortsättningen ska ha sextimmarsdagen som ett av sina främsta mål, 
att  S-kvinnor i Skåne via sina ledamöter i förbundsstyrelsen driver på för lagstiftning och stegvis 

minskning av den dagliga arbetstiden. 
 
 
 
 
 
Motion 3:11 och 3:12 besvaras tillsammans  
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Motion 3:12 
6 timmars arbetsdag 
Umeå 

 
Frågan om 6 timmars arbetsdag har debatteras i flera årtionden och allt som oftast har det varit det 

ekonomiska läget använts som argument mot genomförandet. 
 

I Sverige förväntas stora pensionsavgångar och brist på arbetskraft. 
6-timmars arbetsdag med den stora arbetslöshet vi har torde innebära; 

 

 fler arbetstillfällen 

 vilket i sin tur måste innebära att färre individer behöver A-kassa, försörjningsstöd och 
bostadsbidrag 

 Skatteintäkterna ökar. 

 Kortare arbetstid innebär mindres stress.  

 Färre sjuskrivningar.  

 Möjlighet att ägna mer tid till familjen. 
Det finns massor av argument för vinsten med kortare arbetstid. 

 
Allt kan inte mätas i pengar Livskvalitet har ett stort egenvärde. 
Under högkonjunktur har vi inte haft råd med just den reformen. Detsamma har gällt under 
lågkonjunktur. Så när har vi råd? 
 
Med hänvisning till Partiets riktlinjer, uttryckte distriktsstyrelsen i Västerbotten, när vi fick bifall till vår 
motion om införande av 6- timmars arbetsdag, att i stället för generell arbetstidsförkortning vill vi 
utveckla arbetslivet så att det ger utrymme för ett gott liv och större möjlighet att förena arbete med 
personlig utveckling, aktiv fritid och tid för barnen. Om arbetslivet sliter ut människor fysiskt och psykiskt 
så är det arbetslivet, inte människorna som jobbar där, som behöver förändras. 
 
Tempot i arbetslivet har drivits upp alltmer och de som inte har orkat med har slagits ut. Regeringen har 
"löst” problemet genom införandet av hushållsnära tjänster. Den så kallade pigskatten. Maud Olofssons 
skaldade ord "livspuzzel" klaras av - i varje fall för höginkomsttagare - genom att vi alla via skattsedeln 
betalar för den tid och den hjälp som dessa behöver. Lågavlönade anställda inom vård och omsorg t.ex. 
undersköterskor, barnskötare m.fl. ställs utanför. En generell arbetstidsförkortning till sex timmar är 
något som gynnar såväl jämlikhet som jämställdhet.  Lika villkor för alla - oavsett lön. 
 
Umeå(s)kvinnoklubb yrkar att förbundsmöte beslutar: 
 
att  6-timmars arbetsdag skall införas 
 
Umeå den 8 april 2013 
 
Birgitta Mukkavaara 
Ordförande  
Umeå s-kvinnoklubb 
 
 
Motion 3:11 och 3:12 besvaras tillsammans  
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
3:11 Den dagliga arbetstiden ska vara 6 timmar 
3:12 6 timmars arbetsdag 
Föredragande Lena Sommestad 
 
I ett längre perspektiv kan kraven på sex timmars arbetsdag ses som en del av arbetarrörelsens långa 
strid för rimliga arbetstider. Arbetarrörelsen i Sverige formerades kring kravet på åtta timmars 
arbetsdag; ett krav som drevs till seger år 1919. Därefter kortades arbetsdagen successivt, tills den 1971 
blev 40 timmar. Sedan dess har dock frågan om kortare arbetstid förts bort från den politiska 
dagordningen. Socialdemokratiska kvinnor fortsatte från 1970-talet och framåt att driva frågan om sex 
timmars arbetsdag, men utan framgång.  
 
Varför har normalarbetstiden i Sverige inte förkortats på 40 år, trots en kraftigt ökad produktivitet i 
samhällsekonomin? Ett svar på den frågan är att välståndsökningen sedan 1970-talet har tagits ut på 
andra sätt. Under de första två årtiondena skedde det främst i form av ökad gemensam konsumtion 
(som sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg). Under senare år har välfärdsökningen framförallt allt 
tagits ut i ökad privat konsumtion. Samtidigt har det ökade välståndet fördelats alltmer ojämnt.   
 
En viktig förklaring till att arbetstidsfrågan har skjutits i bakgrunden under senare år, då den privata 
konsumtionen istället har fått hög prioritet, är de kraftigt förändrade maktförhållandena på 
arbetsmarknaden.  
 
Sedan 1990-talet har den svenska arbetsmarknaden präglats av permanent hög arbetslöshet och 
växande löneskillnader. I detta läge har frågor som låga löner, ofrivillig övertid, ofrivillig deltid, 
visstidsanställningar och dålig arbetsmiljö kommit alltmer i förgrunden. Som Handels vice ordförande 
Susanne Gideonsson uttrycker saken, kan kravet på sextimmarsdag i dagens läge nästan framstå som 
”arrogant”. Många medlemmar har ju varken har heltid eller en fast anställning att utgå från (intervju, 
tidningen ETC, 8 september 2012). Handels vill se en lagstadgad 30-timmarsvecka, men detta får enligt 
Gideonsson inte genomföras så att medlemmarna måste sänka sina löner. ”Då klarar sig de inte, med de 
löner de har”.  
 
Några fackförbund, med starkare förhandlingsposition, har under senare år lyckats korta arbetstiden 
genom avtal. Men för de flesta kvinnor har 40-timmarsveckan bestått. Kvinnors alternativ till betald 
arbetstidsförkortning har blivit kortad arbetstid utan ersättning, dvs. deltid. 
 
Förbundsstyrelsen anser att S-kvinnor bör fortsätta att driva frågan om arbetstids-förkortning, med 
sextimmarsdagen som långsiktigt mål. Vi konstaterar att LO står fast vid sextimmarsdagen som 
långsiktigt mål och att frågan drivs av flera LO-förbund, som Handels, Hotell och restaurang och 
Transport.  
 
Motiven för en kortad arbetstid är starka. Genom att välja att ta ut ökat välstånd i form av fritid/ kortare 
arbetstid kan stress och ohälsa motverkas. Både män och kvinnor kan få mer tid för hem, familj, 
rekreation och sociala relationer. I en samhällsomvandling där hundratusentals kvinnor har gått från 
heltidsarbete i hemmen till förvärvsarbete, borde utrymme finnas för en generell arbetstidsförkortning 
som gör kombination av förvärvsarbete och hemarbete möjlig. 
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Kortad arbetstid kan också göra det möjligt för fler medborgare att aktivt ta del i folkrörelse-arbete och 
partiarbete, till gagn för social sammanhållning och demokrati. En miljömässigt hållbar utveckling främjas 
när fritid och familj prioriteras framför ökad materiell konsumtion.  
 
Samtidigt är det självklart så att kortad arbetstid måste vägas mot andra angelägna mål, som mer 
resurser till gemensam konsumtion (skola, vård, omsorg, etc.). En framgångsrik politik för 
arbetstidsförkortning kräver också att arbetarrörelsen vinner framgång på andra centrala 
politikområden, som full sysselsättning och ökad ekonomisk jämlikhet. De svårigheter som idag möter de 
fackliga organisationer, som företräder kvinnor i låglönegrupper, visar att sextimmarsdagen inte kan 
drivas isolerat. Det finns ett stort intresse för kortad arbetstid men inte till priset av fortsatt låga löner 
och dåliga arbetsvillkor. Ett viktigt steg för att göra kortare arbetstid möjligt är att uppvärdera kvinnors 
löner, inte minst i offentlig sektor. 
 
Kravet på sextimmarsdag möter idag tyvärr hårt motstånd från det Socialdemokratiska partiet. 
Partistyrelsen tar aktivt avstånd från alla förslag om arbetstidsförkortning och förordar istället att 
framtidens välfärdsutmaningar ska mötas genom ”fler arbetade timmar”.  
På Partikongressen 2013 uttalade Partistyrelsen följande angående sex timmars arbetsdag: 
 
”Frågan om sex timmars arbetsdag har behandlats vid fyra tidigare kongresser. Vid den förra kongressen 
togs ett nytt ställningstagande som innebär att vi socialdemokrater inte längre ska verka för att staten 
initierar kortare arbetstid under överskådlig framtid. Något skäl att ändra detta ställningstagande finns 
inte för närvarande. Partistyrelsen ser inga möjligheter att tillmötesgå krav om 6 timmars arbetsdag eller 
annan typ av lagstadgad arbetstidsförkortning. Det motsäger naturligtvis inte att parterna fortsätter att 
teckna avtal som innehåller olika typer av arbetstidsnedkortning.” 
 
I linje med detta principuttalande avslogs alla förslag om arbetstidsförkortning, till och med det försiktigt 
formulerade förslag som lanserades av S-kvinnor inför kongressen, ”att utreda de samhällsekonomiska 
konsekvenserna av en förkortad arbetstid liksom övriga fördelar respektive nackdelar med en sådan 
arbetstidsreform, i ett första steg till 35 timmar per vecka”. 
 
Mot bakgrund av det Socialdemokratiska partiets uttalade ovilja att diskutera lagstadgad 
arbetstidsförkortning, och i ljuset av dagens djupt ojämlika och ojämställda arbetsmarknad, ser 
förbundsstyrelsen små möjligheter att i det korta tidsperspektivet framgångsrikt driva igenom kravet ”att 
sex timmars arbetsdag skall införas” som normalarbetstid på hela arbetsmarknaden. Sextimmarsdagen 
kan heller inte lyftas som en av de främst prioriterade frågorna till exempel inför valrörelsen 2014. 
 
Förbundsstyrelsen anser däremot att arbetet för arbetstidsförkortning med framgång bör kunna drivas 
som ett långsiktigt mål, i kombination med krav på full sysselsättning, uppvärdering av kvinnors löner, 
generell välfärd av hög kvalitet, och en miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Kravet på sex timmars 
arbetsdag är ett uttryck för en progressiv samhällsvision, som prioriterar en hållbar samhällsekonomi och 
människors livskvalitet framför ojämlikhet, gränslös marknadskonkurrens och ständigt ökad materiell 
konsumtion. Ur feministisk synpunkt är frågan av stor betydelse.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att  anse motion 3:11 besvarad  
 
att anse motion 3:12 besvarad 
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Motion 3:13 
Ledighet ingen vill ha! 
Sörmland 
 
Ofrivilligt deltidsarbete, ofrivilliga och obetalda håltimmar/delade turer som innebär att arbetsdagen 
styckas upp i två eller flera arbetspass med några timmars uppehåll mellan passen. 13 timmars arbetsdag 
med fyra timmar uppehåll mitt på dagen är inget ovanligt. En lång arbetsdag som aldrig tycks ta slut. En 
ledighet svår att fylla med meningsfull sysselsättning, ledighet som påtvingats och få vill ha. Det var en 
del av S-kvinnors Sörmlands uttalande, ledighet som ingen vill ha på vårt distriktsårsmöte 2013.  
 
Vi kan se att arbetslivet för vissa grupper blir allt mer krävande och balansen, 8 timmars sömn, 8 timmars 
arbete och 8 timmar familj/fritidsliv är svår. Vi i Trosa S-kvinnoklubb ser också att det är inom de 
kvinnodominerade yrkena som de delade turerna breder ut sig. Det får till följd att kvinnor åter blir 
förlorare då denna fördelning av arbetet är oerhört slitsam för kroppen och själen. Om vi kvinnor ska få 
heltid som norm så får det inte ske på bekostnad av vår hälsa. 
 
Vi vill därför att förbundsstyrelsen tar initiativ till en kartläggning gärna ihop med LO förbunden för att 
undersöka om hur de så kallade delade turerna/obetalda håltimmarna slår utifrån ett gender perspektiv. 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Trosa S-kvinnoklubb: 
 
att  förbundsstyrelsen tar initiativ till en kartläggning av de obetalda håltimmarna ur ett 

genderperspektiv 
 
För Trosa kvinnoklubb 
Genom ordförande 
 
Petra Linqvist 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
3:13 Ledighet ingen vill ha  
Föredragande: Linnea Björnstam  
 
Motionären lyfter en viktig fråga när det gäller kvinnors villkor på arbetsmarknaden.  Precis som 
motionären lyfter fram är de så kallade delade turerna slitsamma, såväl fysiskt som psykiskt. En dålig 
arbetsmiljö får aldrig vara ett acceptabelt pris för att göra heltid till norm för kvinnor på 
arbetsmarknaden.  
 
Förbundsstyrelsen har under senaste mandatperioden initierat ett arbete där vi träffar olika fackförbund 
för att får en bild av vilka som är de viktigaste utmaningarna att ta sig an för att skapa ett bättre arbetsliv 
för kvinnor. Arbetet är pågående och tanken är att det ska resultera i att s-kvinnor blir en drivande aktör 
i arbetet för ett gott arbetsliv för kvinnor.  
Motionären efterlyser att S-kvinnor tar initiativ till en kartläggning av de obetalda håltimmarna ur ett 
genderperspektiv, med fördel tillsammans med LO-förbunden. Dessvärre har inte s-kvinnor de 
utredningsresurser som skulle behövas för att vara drivande i ett sådant arbete. S-kvinnor är beroende 
av att andra producerar den typen av utredningar som motionären efterlyser, det finns också en hel del 
skrivet på området redan – särskilt Kommunal har tagit fram gedigna underlag i frågan.   
 
Det s-kvinnor kan göra, och som förbundsstyrelsen självklart tar med sig i det fortsatta facklig-politiska 
arbetet, är att efterlysa den kunskap som motionären efterfrågar, att sprida den kunskap som finns och 
att opinionsbilda för kvinnors rätt till ett gott arbetsliv.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att anse motion 3:13 besvarad 
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Motion 3:14 
Lagstadga jämställdhetsredovisning i årsredovisningar  
Skåne 
 
I nuvarande årsredovisningslag från 1995, uppdelad på 10 kapitel med upp till 33 paragrafer i varje, 
stipuleras i detaljerad form innehåll och format för redovisning av ett företags aktiviteter. Endast en 
paragraf, nämligen 18 och tillhörande 18b i kapitel 5 om tilläggsupplysningar behandlar någon form av 
jämställdhetsaspekt. Under denna paragraf skall företag med 10 eller fler anställda redovisa antalet 
personal samt även personer i ledande befattning uppdelat på kön. En bra början men knappast 
tillräckligt när vi nu börjat ta oss förbi de mest rudimentära måtten på jämställdhet och äntligen börjat 
använda verktyg för att synliggöra komplexa könsförtryck.  
 
En mer djuplodande redovisning hade varit önskvärd som även beskriver den sociala situationen för män 
och kvinnor. Förslagsvis ska könsuppdelad lönestatistik, sjukfrånvaro och föräldraledighet kunna krävas, 
liksom en eventuell åtgärdsplan om skillnaderna kan anses omotiverat stora.  
 
Arbetsgivare har ett ansvar att behandla sin personal rättvist och det har blivit uppenbart att både 
intresset och kunskapen om den ojämställdhet som produceras och reproduceras på arbetsplatsen är 
begränsad hos den här gruppen i sin helhet. En detaljerad redovisning synliggör för arbetsgivaren 
skillnader mellan lön och arbetsvillkor mellan könen och möjliggör ett bättre faktaunderlag för 
diskussioner kring värdering av olika arbetsgrupper som är ensidigt dominerat, exempelvis hur lönesätta 
vaktmästare kontra undersköterskor.  
 
Utredningsmaterial från bland annat Tillväxtverket indikerar att jämställdhet ökar produktiviteten hos 
företagen. En redovisning som föreslagen ovan skulle därmed kunna fungera som ett hjälpmedel att 
uppnå detta. Det ger också en tydlig fingervisning om att staten inte stödjer suboptimalt utnyttjande av 
arbetskraften på grund av okunskap i ett samhälle där konkurrensen är mer knivskarp än någonsin.  
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: 
 

- att en mer omfattande jämställdhetsredovisning i enlighet med texten ovan ska vara obligatorisk 
i årsredovisningar för bolag som omfattas av 5kap § 18 Årsredovisningslagen 

- att redovisningen skall innehålla könsuppdelad lönestatistik, sjukfrånvaro och föräldraledighet 
- att möjligheten till ytterligare passande parametrar utreds 
- att motionen skickas till S-kvinnor i Skånes distriktskonferens 
- att motionen skickas till S-kvinnors kongress 2013 

 
Magdalena Beck 
 
Motionen antagen av S-kvinnor i Malmös styrelse 20130122 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 3:14 
Lagstadga jämställdhetsredovisning i årsredovisningar  
Föredragande Linnea Björnstam 
 
Motionären efterlyser tydligare krav på jämställdhetsredovisning för de bolag som omfattas av kapitel 5, 
§ 18, i årsredovisningslagen.  
 
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att kraven på att främja jämställdhet och lika rättigheter och 
möjligheter oavsett någon av de lagstadgade diskrimineringsgrunderna behöver förstärkas.  
 
Idag finns krav på målinriktat arbete för arbetsgivare i Diskrimineringslagen (2008:567), kapitel 3. Lagen 
ställer krav på att alla arbetsgivare ska arbeta målinriktat och planmässigt för att främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.  
 
För arbetsgivare med 25 eller fler anställda finns krav på att vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan. 
Som underlag för jämställdhetsplanen ska rådande förhållanden kartläggas. Alla arbetsgivare har också 
krav på sig att kartlägga och analysera löner och praxis kring lönesättning vart tredje år. För arbetsgivare 
med 25 anställda eller fler ska kartläggningen och analysen dokumenteras och en handlingsplan för 
jämställda löner tas fram.  
 
Förbundsstyrelsen menar att dagens krav i Diskrimineringslagen är långt ifrån tillräckliga, de skulle 
behövas stärkas avsevärt och förses med skarpare sanktioner vid brister.  
Dock menar förbundsstyrelsen att det är just i Diskrimineringslagen som kraven på 
jämställdhetsredovisning bör förtydligas, inte i Årsredovisningslagen. Detta eftersom det är bättre att 
hela arbetet med att främja jämställdhet och lika rättigheter och möjligheter regleras sammanhållet i en 
lag.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att avslå motion 3:14 
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Motion 3:15 
Se över och anpassa lag om arbetsskadeförsäkring  
Stockholms län  
 
Varför finns det skillnader i bifallsfrekvensen inom arbetsskadeförsäkringen när det gäller kön, 
födelseland och var besluten fattas? 
 
Arbetsskadeförsäkringen är en av de äldsta socialförsäkringarna. Den ska ge ekonomisk trygghet till dem 
som skadat sig i arbetet. Tidigare gjorda statistiska studier visar att det finns skillnader i beviljande 
mellan kön, födelseland samt var i landet beslutet fattas. Det framgår av Socialförsäkringsrapporten 
2011:16 gjord av Försäkringskassan. Studien omfattar 400 beslut som fattades under år 2010, både bifall 
och avslag på ansökan om livränta p.g.a. skadlig inverkan som uppfyller kriterier vilka ä uppsatta för 
denna studie. Resultatet pekar på att den främsta orsaken till att det finns skillnader mellan kön och 
födelseland ligger i regelverket och de generella föreställningar och attityder om manligt och kvinnligt 
samt etnicitet som finns i samhället. Dessa föreställningar och attityder gynnar män födda inom EU.  
Utredarna påpekar dock att materialets begränsningar gör, att inga säkra slutsatser om diskriminering 
förekommer inom arbetsskadeförsäkringen kan dras. 
 
Reglerna för arbetsskadeförsäkringen har förändrats vid ett flertal tillfällen. Motiveringen till den senaste 
ändringen år 2002, var att tillämpningen av 1993 års lag, hade varit alltför restriktiv samt att det ställdes 
för hårda krav för att en sjukdom skulle godkännas som arbetsskada. Reglerna som infördes 2002 var 
dock strängare än de regler som gällde före 1993. I praktiken verkar det finnas en problematik i 
konstruktionen av arbetsskade- försäkringen, vilken missgynnar kvinnor och utrikesfödda, trots att lagen 
från 2002 kan synas vara neutral. Det finns flera oklarheter i regelverket, t.ex. är begreppen 
konkurrerande skadeorsaker och befintligt skick som de flesta arbetar med arbetsskadeförsäkringen, 
tycker är svåra att förstå och tillämpa. Vilken regel som ligger till grund för bedömningen beror på när 
skadan inträffade eller när sjukdomen visade sig. 
 
Troliga orsaker till skillnader i arbetsskadeförsäkringen, är den historiska bakgrunden, att det är arbete 
på den svenska arbetsmarknaden och att grundläggande faktorer som, hur ofta, hur länge och hur 
mycket den försäkrade i sitt arbete exponerats för skadliga faktorer som ligger till grund för ersättningen. 
En annan orsak är att det ska finnas en vetenskapligt förankrad medicinsk grund för att bedöma skadlig 
inverkan i arbetet, d.v.s. att exponeringen har ett samband med de besvär den försäkrade har 
(vetenskaplig evidens). Forskningen utgår i hög grad från mannen. De studier som finns är främst gjorda 
inom typiskt manliga yrken. Den vetenskapliga evidensen upplevs större för manligt dominerade yrken. 
Yrke leder till att arbetsskadeutredarna ”genar” i utredningen, därför blir underlaget för beslutet inte 
alltid tillräckligt. Yrke spelar en central roll i hur ärenden utreds och i förlängningen, även för vilket beslut 
som fattas.  När underlagen och besluten för tre yrkesgrupper jämförs, gruv-, bygg- och 
anläggningsarbete, process- och maskinoperatörer samt vård- och omsorgsarbete, får den första 
gruppen som är manligt dominerad, bifall i 50 % av fallen. I mittengruppen, vilken har en jämn fördelning 
mellan kön, får under 10 % bifall. I den tredje kvinnligt dominerade gruppen, får mindre än 1 % bifall. 
Vad beträffar beslutsunderlagen, innehåller t.ex. exponeringsutredningen tillräckligt information om hur 
ofta den försäkrade har varit exponerad i betydligt lägre grad för den kvinnodominerade gruppen (40 %) 
jämfört med de två andra grupperna (70 %).  När vetenskaplig evidens saknas utgår utredningen ofta 
från en schablonmässig syn på yrken istället för en individuell bedömning. Eftersom det saknas studier 
och vetenskaplig evidens som belägger samband mellan exponering för skadliga faktorer och arbeten 
inom vård- och omsorg, samt den sjukdom som den försäkrade har, utreds inte denna typ av ärenden i 
samma omfattning som där sådana samband finns belagda. Med andra ord, när det saknas vetenskaplig 
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evidens, görs oftare en bristfällig exponeringsutredning, än när evidens finns. Den starka anknytningen 
till fackliga organisationer, har bidragit till att just byggbranschen har en mycket högre bifallsfrekvens. 
Eftersom arbetsmarknaden är könssegregerad, får yrke en stor en stor betydelse för hur mäns och 
kvinnors ärenden utreds, samt om beslutet har ett tillräckligt underlag eller inte. 
 
Rapporten visar att det framförallt finns skillnader när det gäller kön och födelseland. Män födda i övriga 
världen och kvinnor oberoende av födelseland utreds inte tillräckligt och de får bifall i betydligt lägre 
grad.  Bristerna i exponeringsutredningen, är särskilt stora för män födda i övriga världen. Bristerna är 
stora även för kvinnor oberoende av födelseland, vilket innebär att Försäkringskassans 
exponeringsutredningar är otillräckliga i hög grad för dessa grupper. I det försäkringsmedicinska 
yttrandet finns bara en skillnad, nämligen uppgifter om konkurrerande skadeorsaker, den finns i något 
högre grad för kvinnor oberoende av födelseland jämfört med män oberoende av födelseland. I de 
medicinska underlagen är det mycket vanligare, att uppgifter om fritidsaktiviteter finns för män och 
kvinnor inom EU, än för kvinnor och män födda i övriga världen. En annan framträdande skillnad i de 
medicinska underlagen utifrån födelseland, vilket gäller såväl kvinnor som män, är att uppgifter om 
psykosocial belastning förekommer i nästan två tredjedelar för personer födda i övriga världen och drygt 
hälften för personer födda inom EU. I utredningen framkommer att utlandsfödda oftare har en 
konkurrerande skadeorsak i form av psykosocial belastning till följd av sin bakgrund. Många utlandsfödda 
kommer från krigsdrabbade länder och har en psykosocial belastning, vilken normalt inte har med deras 
tidigare arbete att göra. 
 
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005: 29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården mm, är 
tydliga med vad som gäller i samband med utfärdande av medicinska utlåtanden bl.a., ändå är en 
framträdande skillnad i de medicinska underlagen utifrån födelseland, när det gäller såväl kvinnor som 
män, att just uppgiften om psykosocial belastning förekommer i nästan två tredjedelar, en 
konkurrerande skadeorsak till följd av deras bakgrund, vilket jag anser vara en form av diskriminering 
utifrån etnisk bakgrund, som i sin tur också klart och tydligt missgynnar denna grupp i form av avslag på 
sin ansökan om arbetsskadelivränta.  
 
Resultatet av granskningen visar att alla ärenden inte utreds tillräckligt, samt att exponeringsutredningen 
inte innehåller samtliga uppgifter som behövs för att kunna fatta ett beslut. Bristerna i 
exponeringsutredningen beror troligen på, att officiella principen inte följs, eftersom alla 
arbetsskadeutredare inte upplever sig ha, varken tillräckligt med tid eller kompetens för att utreda alla 
typer av ärenden. Exponeringsutredningen har brister i sex av tio ärenden för män födda i övriga världen 
i jämförelse med tre av tio för män födda inom EU. Skillnaderna är inte lika stora mellan kvinnor födda 
inom EU och övriga världen, däremot är exponeringsutredningarna för kvinnor generellt sämre än för 
män födda inom EU, men väsentligt bättre än för män födda i övriga världen. 
 
Av de 141 kvinnor födda inom EU som ansökte arbetsskadelivränta under 2010, fick 7 stycken bifall, 
d.v.s. 5 %. Av de 46 kvinnor födda i övriga världen som ansökte om arbetsskadelivränta under 2010, fick 
3 stycken bifall, d.v.s. 6 %. Av de 120 män födda inom EU som ansökte om arbetsskadelivränta under 
2010, fick 45 stycken bifall, d.v.s. 27 %. Av de 35 män födda i övriga världen som ansökte om 
arbetsskadelivränta under 2010, fick 3 stycken bifall, d.v.s. 8 %. Det är skillnader som verkar sakna saklig 
grund, såväl mellan kön, födelseland och var besluten fattats vid de olika Nationella försäkringscentra 
(NCF). En rättssäker och likformig tillämpning är en förutsättning, för att ge legitimitet åt 
Försäkringskassans arbete med arbetsskadeförsäkringen. Det bör dock sägas att mycket ligger utanför 
Försäkringskassans ansvar för, bl.a. synen på kön och födelseland är två aspekter. Vilka områden forskare 
inom arbetsmiljöområdet väljer att undersöka, vilka arbeten som anses innehålla skadliga faktorer, inte 
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minst också hur de som arbetar inom Försäkringskassan, omedvetet stödjer sina utredningar och 
bedömningar på generella föreställningar och attityder som finns i samhället kring kön och etnicitet. 
 
Trots att kvinnors och mäns deltagande i arbetskraften i Sverige ligger i nivå med varandra, är de 
verksamma inom strikt skilda yrken, branscher och samhällssektorer. Att kvinnor och män dominerar 
olika delar av arbetsmarknaden, är en förklaring till könsskillnader i lönesättning, anställningsformer och 
anställningsvillkor generellt, sannolikt är det också en del av förklaringen till könsskillnaderna i 
arbetsskadeförsäkringens utfall.   
 
Jag har som tjänstgörande nämndeman vid Förvaltningsrätten i Stockholm deltagit i många beslut kring 
arbetsskadeförsäkring med mitt namn. Det är inget jag är stolt över med tanke på, att de besluten bidrar 
till att befästa de föreställningar och attityder som finns i vårt samhälle, d.v.s. åtskillnad mellan män, 
kvinnor och invandrare, vilket innebär ett främjande och upprätthållande av ojämlikhet. Det i sig är 
oacceptabelt, orättfärdigt och ovärdigt en demokratisk rättsstat som Sverige. Facket Byggnads har 
bekostat forskningsstudier kring belastningsskador för sin bransch och sina medlemmar i samarbete med 
Chalmers Högskola, vilket medfört att det finns evidensbaserad forskning. Det är beundransvärt att 
Facket byggnads både förstått betydelsen av forskningsstudierna och tagit sitt ansvar för sina 
medlemmar. 
 
Jag Yrkar: 
 
att  S-kvinnor verkar för att se över och anpassa lag (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring, i takt med 

de förändringar som sker i yrkeslivet 
att  S-kvinnor verkar för att initiera forskningsstudier kring kvinnors belastningsskador i samarbete 

med universitet/högskola och något av de stora universitetssjukhusen, samt eventuellt andra 
relevanta samarbets- partners 

att  S-kvinnor verkar för att Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet får i uppdrag, att informera och 
påtala för berörda intygsgivare inom hälso- och sjukvården, om de konsekvenser som innehållet i 
de medicinska utlåtandena medför, där den framträdande skillnaden i underlagen innehåller 
uppgifter om konkurrerande skador som psykosocial belastning för två tredjedelar av personer 
med annan etnisk bakgrund än svensk, d.v.s. en indirekt diskriminering av denna grupp 

att  S-kvinnor verkar för att Försäkringskassan får i uppdrag, att anställda med för ändamålet 
relevant utbildning utreder arbetsskadeförsäkringsärenden, för att på så sätt komma tillrätta 
med de bristande exponeringsutredningarna, vilka drabbar framförallt kvinnor och personer med 
annan etnisk bakgrund än svensk 
 

Sollentuna den 11 januari 2013 
Bora Jukovic 
Medlem i S-kvinnoföreningen, Sollentuna  
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 3:15 
Se över och anpassa lag om arbetsskadeförsäkring 
Föredragande Eva-Lena Jansson  
 
Motionen lyfter upp en mycket angelägen fråga med den nuvarande lagstiftningen kring 
arbetsskadeförsäkringen men också Försäkringskassans tillämpning av lagen. Precis som motionären 
beskriver så finns det stora skillnader i utfall när det gäller bifall av anmäld arbetsskada. Detta gäller 
framför allt om man jämför anmälda skador från kvinnor och män men också när det gäller personer 
födda i Sverige jämfört med personer födda utanför Sverige. Att en av våra äldsta socialförsäkringar inte 
kan betraktas som vare sig rättssäker eller jämställd är allt annat än acceptabelt.  
 
De förändringar som gjordes i lagstiftningen 2002, med mildrad bevisbörda i syfte att det skulle bli 
enklare att få en arbetsskada godkänd och att kvinnors skador skulle omfattas i större grad, har inte fått 
det genomslag som lagstiftaren ville uppnå. Försäkrad i befintligt skick tillämpas inte, fokus är istället på 
konkurrerande faktorer.  
 
På uppdrag av Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission har kunnat ta del av en rapport med flera 
förslag vars syfte är att lagen om arbetsskadeförsäkringen ska bli jämställd och rättssäker, att forskning 
kring arbetsskador ska ha ett genusperspektiv och vara bättre anpassad för dagens arbetsliv, att 
handläggare på Försäkringskassan som gör exponeringsutredningar har relevant utbildning för 
uppdraget, att fokus inte ska riktas mot konkurrerande faktorer utan på den anmälda skadan.  
 
Förbundsstyrelsen delar motionärens frustration över att dagens arbetsskadeförsäkring och att 
tillämpningen av försäkringen inte kan anses vara jämställd eller rättssäker. Genom den rapport som nu 
Arbetarrörelsen har tagit del av och den rapport som även LO tagit fram, så finns det därmed konkreta 
förslag för att uppnå en jämställd och rättsäker arbetsskadeförsäkring. S-kvinnor bör därför i riksdagen 
lägga en motion med dessa förslag samt verka för att det arbete som sker inom den parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen är i rapportens anda. 
 
I motionens 3:e attsats föreslås att S-kvinnor ska verka för att Socialstyrelsen får ett 
informationsuppdrag när det gäller intygsgivare. Förbundsstyrelsen anser att frågan om intyg och dess 
utformning redan idag är föremål för granskning och förbättring genom det samarbete som sker mellan 
SKL och Försäkringskassan. Redan idag har Socialstyrelsen ett nationellt uppdrag att verka för en god 
vård och omsorg genom att styra med regler, kunskap och statsbidrag. Något som sker genom att man 
gör tillsyn, uppföljningar och utvärderingar.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att bifalla att-sats 1 
att anse att-sats 2-4 besvarad  
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Motion 3:16 
Kvinnors pensioner 
Kristinehamn 
 
Dagens kvinnliga pensionärer har en rejält lägre pension än männen. De får klara sig på 63 procent av 
vad männen får i pension varje månad, eller 6,772 kronor mindre varje månad. 
Siffror som visar på skillnaderna och för framtiden när många kvinnor väljer att jobba deltid när man har 
småbarn. 
 
I genomsnitt får en 65 årig kvinnlig pensionär 11, 721 kronor i månaden, där ingår allmän pension, 
eventuell tjänstepension och privat sparande. För män är samma siffra 18,493 kronor i månaden. 
 
Här ser man att lika lön för lika arbete är ett måste. 
 
Jag yrkar:  
 
att  nuvarande pensionssystem ses över 

att  verka för en lönesättning som är lika för kvinnor och män för lika arbete 

att  nuvarande system för tjänstepension ses över 

 
Inga-Lill Röhr 
 
Årsmötet för Kristinehamns s-kvinnor beslutade anta motionen som sin egen och skicka den vidare till 
Förbundsmötet 2013. 
 
Kajsa Adolfsson   Inga-Lill Röhr 
Ordförande    Sekreterare 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 3:16 
Kvinnors pensioner 
Föredragande Eva-Lena Jansson  
  
Förutsättning för en rimlig pension bygger på många arbetade timmar och att arbetsgivaren dessutom 
har ett avtal om tjänstepension. Att arbeta deltid eller att vara arbetslös innebär stora risker för den 
framtida pensionen. Stora löneskillnader mellan arbeten som utförs av kvinnor respektive män bidrar till 
stora skillnader i utbetald pension. S-kvinnors arbete för rätten till heltid, utjämning av löneskillnader på 
grund av värdediskriminering eller direkt diskriminering samt en jämställd föräldraförsäkring är 
bidragande faktorer till att kvinnors inkomst och därmed pension kan bli i paritet med männens. Att-sats 
2 ska därför bifallas.  
 
Det nuvarande pensionssystemet bygger på en 5-partiöverenskommelse i riksdagen 1994-1998, den 
stora pensionsreformen syftade till att ta fram ett pensionssystem som ska vara hållbart över tid. 
Överenskommelsen om pensionerna är mellan S, M, Fp, C, Kd, och därför finns en formell grupp med 
medlemmar från dessa. Pensionsgruppen ska samråda om frågor som gäller pensionsreformen och om 
det behövs ta initiativ till justeringar i pensionssystemet. Det finns ingen sluttidpunkt för gruppens 
arbete utan uppdraget gäller så länge som pensionsöverenskommelsen står fast. På uppdrag av 
förbundsstyrelsen leder Margareta Winberg en arbetsgrupp, Kvinnor och pension. Förbundsstyrelsen 
föreslår att arbetsgruppen ges i uppdrag att informera Socialdemokraternas representanter i 
pensionsgruppen om frågeställningar och slutsatser av sitt arbete. Förbundsstyrelsen anser därmed att 
att-sats 1 är besvarad.  
 
Varje år avsätts 18,5 procent av lön och andra skattepliktiga ersättningar (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) 
till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande 
mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Kritiken mot premiepensionssystemet är stor och en 
utredning som nyligen redovisats pekar på risker med högre avgifter som äter upp pensionen. När det 
gäller tjänstepension hanteras det av arbetsmarknadens parter och regleras i kollektivavtal. I enlighet 
med den svenska modellen så hanteras kollektivavtalsfrågor av arbetsgivare och fackförbund. Detta är 
alltså inte en fråga i första hand för lagstiftaren. Däremot har S-kvinnor via våra företrädare i exempelvis 
kommuner och landsting en viktig uppgift att bejaka goda avtal som minskar löneskillnader på 
arbestmarkande och säkerställer att tjänstepension inom detta område gynnar jämställda pensioner. 
Förbundsstyrelsen anser därför att att-sats 3 ska besvaras.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att anse att-sats 1 och 3 besvarad 
att bifalla att-sats 2 
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Motion 3:17 
Äldreomsorg och boende 
Täby  
                                         
   
Allt färre äldre får hemtjänst eller plats på äldreboende och de anhöriga får ett allt större ansvar för sina 
anhöriga. Det gäller framförallt maka/make som vårdar sin make/maka/partner men även i hög 
utsträckning döttrar som vårdar sina föräldrar. Anhörigvården påverkar den vårdande partnerns hela 
livssituation, så som hälsa och isolering och för döttrarna även deras ekonomi och egna familjeliv. 
 
För att ha rätt till bistånd i form av hemtjänst eller särskilt boende ska två kriterier uppfyllas enligt 
Socialtjänstlagen kap. 4 § 1 
 
1. Det skall finnas behov. Definitionen av behov låter sig inte mätas på ett enkelt sätt och verkar få en 
högre tröskel i takt med samhällsekonomin. 
2. Att behovet inte kan tillgodoses av den enskilde eller på annat sätt. Det har skett en förändring i synen 
”på annat sätt”, nästan alla kommuner prövar om maka/make kan utföra hjälpinsatserna och motiverar 
med Äktenskapsbalkens bestämmelser om underhållsplikt mellan makar. Ett antal kommuner utreder 
även om andra anhöriga (döttrar) kan sköta hjälpen. 
 
Den ”högre tröskeln ” och den förändrade synen på ”på annat sätt” har successivt ändrats 
under de senaste 15-20 åren.  Att ”bara” vara gammal, mycket gammal och orolig för att t.ex. drabbas av 
en fallolycka eller att inte kunna gå ut är ingen orsak till plats i särskilt boende. Man skall till vilket pris 
som helst bo kvar i sitt vanliga boende och i bästa fall få hjälp av hemtjänsten.  En hjälp som man själv 
ofta inte kan styra, man kan visserligen välja ”utförare” av tjänsten men inte mängden och vad den skall 
innehålla.  I vissa kommuner har man gått så långt att kommunen bestämmer i vilken affär det skall 
handlas. 
 
Vi avvecklade de gamla ålderdomshemmen som ofta var otidsenliga med små rum och ofta dubbelrum 
att dela med någon okänd. I många kommuner byggdes servicehus med goda möjligheter till hjälp 
utifrån behoven, de gamla ålderdomshemmen byggdes om där så lät sig göras. På så sätt tillkom 
boenden som var anpassade för de som var i behov av ett tryggt boende med service. Allt eftersom 
kommunerna skulle spara utarmades servicen, man tog bort sjuksköterska, gemensam matsal den 
stationära hemtjänsten etc. I allt för många kommuner är det nu ett ordinärt äldreboende utan någon 
som helst service. 
 
De som har ett mycket stort behov av hjälp, i princip dygnet runt, anvisas i bästa fall till ett boende som 
benämns ”Särskilt boende”. Dessa platser är i många kommuner allt för få och med en bemanning som 
är alldeles för låg. Ett exempel: en person med stort behov av hjälp får i dag hemtjänst 300 timmar i 
veckan (en vecka har 168 timmar) det betyder att nästan alla hemtjänsttimmar är dubbelbemannade. 
Detta för att det inte finns någon plats på ”Särskilt boende”. Även i vårt parti har vi anammat valfriheten, 
hur skall man kunna välja när det inte finns alternativ. 
 
 
                    
Det saknas politisk debatt om hur Socialtjänstlagens intentioner skall omsättas i praktisk verksamhet. 
Glappet mellan de äldres behov av omsorg och boende och det faktiska utbudet blir en fråga för 
biståndsbedömaren och de anhöriga, där de anhöriga får ta ett allt större ansvar och bära en allt tyngre 
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börda. 
 
Vi har även de som inte begär hjälp utan tar sitt ansvar kanske för att man tar löftet om att relationen 
skall gälla i nöd och lust eller för att make/maka inte vill ha någon annan hjälp än den ”gamla vanliga”. 
Man inser kanske inte att man har mindre krafter och att hjälpbehovet är utöver den egna kraften. Då 
behövs någon som ser de bådas behov och kan ge hjälp. Här borde samhället ta sitt ansvar, kanske skall 
vårdcentralerna ha ett områdesansvar. Om den hjälpande inte får stöd och avlastning har man inom en 
inte alltför lång tid två i stället för en att ”ta hand om”. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att S-kvinnor verkar för: 
 
att ta initiativet till en debatt om Socialtjänstlagens intentioner och efterlevnad 
att  belysa den belastning som läggs på maka/make/döttrar och de effekter det får på  

deras ekonomi, hälsa och privatliv 
att  verka för att det åter tillskapas boenden anpassade för de som behöver ett tryggt boende  
 med service 
att  kommunerna måste ha ett samlat grepp om de gamla som vårdas i hemmet och ha kontinuerlig 

kontakt med den som vårda för att förhindra att även den hjälpande blir  
hjälptagare 

samt  att överlämna motionen till våra Socialdemokratiska riksdagsledamöter. 
 
Täby 2013-03-25 
 
Gun Fjällström 
 
Motionen antagen som klubbens egen vid klubbmöte 2013-04-08 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
3:17 Äldreomsorg och boende 
Föredragande Laila Olsen 
 
Socialtjänstlagens formuleringar om rätt till bistånd har i huvudsak inte ändrats; däremot har praxis 
ändrats för vad som är rimligt att bevilja hjälp med eller när hjälpen kan tillgodoses på ”annat sätt”. 
Skärpta kommunala riktlinjer har gjort det svårare att få äldreomsorg. Det har även blivit vanligare med 
kommunala riktlinjer om att tjänstemännen ska undersöka ifall det finns anhöriga eller andra närstående 
utanför hushållet som kan ge hjälp (Szebehely 2005). 
 
Debatten om socialtjänstens intentioner och efterlevnad är viktig ur ett samhällsperspektiv. 
Förbundsstyrelsen kommer därför att ta initiativ till att sprida kunskap om anhörigvårdens effekter. 
Förbundsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som inför valet 2014 kommer att arbeta med att lyfta upp 
äldres rättigheter och äldrepolitiken på dagordningen. 
I Kommunals rapport ”Åtstramningens pris” från november 2012 belyser Marta Szebehely och Petra 
Ulmanen (Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete) på ett utmärkt sätt effekterna av att 
allt mer av äldrevården lyfts över på de anhöriga. 
 
Rapporten undersöker hur den svenska äldreomsorgen har förändrats över tid. 
 
”• Äldreomsorgen har minskat under tre decennier. Under 1980- och 1990-talen minskade främst 
antalet äldre som fick hemtjänst, men även de som fick äldreboende. Mellan 2001 och 2012 försvann var 
fjärde plats i äldreboende, drygt 30 000 platser. 
• Även om antalet äldre personer med hemtjänst har ökat under samma period är det få av dem som har 
fått lika många hjälptimmar som i ett äldreboende. Minskningen i äldreboenden har därmed inte 
kompenserats av utökad hemtjänst, sett till antalet hjälptimmar. 
• Bortfallet av offentlig omsorg har i huvudsak ersatts av barnens och andra anhörigas insatser. 
Anhörigomsorgen har ökat kontinuerligt sedan 1980-talet. Nytt under 2000-talet är att ökningen berör 
alla grupper av äldre, oavsett utbildningsnivå. Tidigare ökade anhörigas insatser främst bland barn till 
lågutbildade äldre. 
• Privat köpt hjälp har också ökat, men betydligt mindre än anhörigas insatser. Även om antalet personer 
som köper privat hjälp har ökat rör det sig oftast om ett fåtal timmar. 
• Här finns ett tydligt klassmönster: anhörigomsorg är betydligt vanligare och mer omfattande bland 
äldre med lägre utbildning. Privat köpt hjälp är vanligare bland äldre med högre utbildning. Men 
anhörighjälp är mycket mer omfattande än privat köpt hjälp i alla sociala grupper. 
• 360 000 personer i förvärvsaktiv ålder hjälper en äldre, sjuk eller funktionshindrad närstående dagligen 
eller flera gånger i veckan. Samtidigt har 80 000–100 000 personer gått ned i arbetstid eller slutat arbeta 
helt för att vårda – främst kvinnor med lägre utbildning. 
• Det finns ett tydligt internationellt samband mellan hur välutbyggd den offentliga äldreomsorgen är 
och hur många medelålders kvinnor som förvärvsarbetar. 
• En välutbyggd äldreomsorg är, liksom barnomsorgen, en förutsättning för att kvinnor och män ska 
kunna förvärvsarbeta över hela livsloppet. En försämrad äldreomsorg riskerar därmed att få 
konsekvenser för de medelålders barnens, framför allt döttrarnas, arbetsutbud. 
• Dagens diskussioner om hur samhällsekonomin ska kunna klara en åldrande befolkning utgår från att 
åtstramningar av den offentligt finansierade omsorgen leder till att alla äldre i stället kommer att köpa 
privata tjänster. I den här rapporten har vi visat att detta antagande är orealistiskt. Inte ens de 
resursstarka ersätter den minskade offentliga omsorgen med privat köpta tjänster, utan ersätter den i 
stället främst med anhörigomsorg. Utifrån detta argumenterar vi för att offentligfinansierad äldreomsorg 
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inte ska ses enbart som en kostnad. Tvärtom är den en viktig del av den sociala infrastrukturen. 
Äldreomsorgen skapar förutsättningar för en god samhällsekonomi genom att öka det kvinnliga 
arbetsutbudet.” 
 
Anhörigomsorgen har ett högt pris för de som utför den. Lägre inkomster, sämre framtida pensioner och 
en svagare position på arbetsmarknaden är några av konsekvenserna för den enskilde.  
Kvinnor som ger hjälp ett par gånger i veckan eller mer, står oftare utanför arbetsmarknaden än andra 
kvinnor. Utifrån en analys av SCB:s arbetskraftsundersökning uppskattar forskarna Marta Szebehely och 
Petra Ulmanen att mellan 80 000 till 120 000 personer har gått ned i arbetstid eller helt slutat arbeta på 
grund av vård av anhörig. (Szebehely och Ulmanen 2008) 
Den anhörigomsorg som dessa personer utför är inte gratis för samhället. Utöver att dessa personer 
själva får lägre arbetsinkomster när de jobbar deltid eller helt står utanför arbetskraften, så förlorar 
samhället i uteblivna skatteintäkter. 
 
Samtidigt som antalet seniorbostäder har vuxit under ett antal år har antalet platser i särskilt boende 
minskat. Det har skett genom att flerbäddsrum gjorts om till enkelrum, vilket har varit bra och en viktig 
standardhöjning. Men omvandlingen har också möjliggjorts genom att äldre fått mer hjälp i hemmet för 
att kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Denna så kallade kvarboendeprincip har på många 
sätt varit bra, men samtidigt är det vår bedömning att det på många håll drivits för långt.  
Tillgången till platser i särskilt boende måste därför öka så att de motsvarar behoven. 
Socialdemokraterna har i flera år drivit frågan om en ökning av antalet Trygghetsboende för äldre i 
landet. Då ansvaret för boendefrågor för äldre samt biståndsbedömning är kommunernas ansvar så 
uppmanar förbundsstyrelsen aktiva s-kvinnor att i kommunerna lägga förslag på hur 
biståndsbedömningen ska utformas så att den kan anpassas mer efter varje enskild äldres behov.  
 
Den 1 juli 2009 stärktes kommunens skyldigheter att stödja anhöriga och närstående: Socialnämnden ska 
erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller 
äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder (5 kap 10§ socialtjänstlagen).  
 
Att kommunerna ska bedriva ett uppsökande arbete finns reglerat i (3 kap 4§ socialtjänstlagen). Dock 
finns det ett behov av att intensifiera arbetet för att nå fler anhörigvårdare.   
 
Vid partikongressen 2013 togs det beslut om socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den 
kommande mandatperioden. Ett av de prioriterade målen var att säkra kvaliteten i äldreomsorgen.  
 

 En långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen ska tas fram. Kvalitetsplanen behöver 
sträcka sig fram till 2025 med etappvisa mål och delmål. Planen ska stimulera innovationer i 
äldreomsorgen, ett hälsofrämjande arbete på alla nivåer, en ökad tillgänglighet, åtgärda 
kvalitetsbrister och öka jämlikheten, inflytandet och valfriheten för de äldre samt innehålla ett 
program för generationsväxling för personalen. Personalen ska garanteras rätt till heltid, 
utvecklingsmöjligheter kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att bifalla att-sats 1 och 2 
att anse att-sats 3 och 4 besvarad 
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Motion 3:18 
Se över och anpassa nuvarande äldreomsorgslagstiftning  
Stockholms län 
 
När äldreomsorgsreformen genomfördes var intentionen, att alla som vill och kan bo kvar i den egna 
bostaden, skulle få göra det, med det stöd i olika former som den enskilde behöver. Reformen 
genomfördes för att komma bort ifrån känslan av institutioner på olika vårdinrättningar. Det var också då 
som begreppet ”särskilt boende” myntades. Alla människor skulle få välja, oavsett ålder och vårdbehov, 
var eller hur de ville bo. Samhället skulle tillgodose de olika hjälpbehoven via bl.a. social hemtjänst och 
hemsjukvård. Som systemet är utformat idag, är det inte den enskilde som väljer, utan valet görs av en 
biståndsbedömare i kommunen eller stadsdelsförvaltningen, vilken också avgör vilka insatser i hemmet 
samt hur länge den enskilde ska behöva ha det så. Den generella regeln vid behovsprövning, är att alla 
övriga lägre vårdreformer ska vara prövade först, framför andra önskemål och behov. Från politiskt håll 
framhäver man valfriheten inom äldreomsorgen, praktiken och verkligheten är något helt annat. 
 
I dagens svenska samhälle tvingas äldre personer att leva under ovärdiga former i hemmet. Bristen på 
resurser inom sjukvård och socialtjänst, samt även väldigt få särskilda boenden bidrar till rådande 
situation för en stor grupp med många svagheter. En del äldre varken kan eller vågar ifrågasätta detta 
orättfärdiga system. Lagen är dessutom utformad så, att det inte spelar någon roll om man överklagar 
kommunens eller stadsdelsförvaltningens beslut, man får ändå inte rätt i domstol. Inom hemtjänsten 
finns en given ram som reglerar varje individs omsorgskonsumtion i form av ett biståndsbeslut. Där 
regleras i detalj, hur många timmar och vilka tjänster den äldre har behov av. Många kommuner har 
separerat ersättningen baserat på service, omvårdnad, hemsjukvård eller tätort- glesbygd, dag, kväll, 
helg eller natt. I särskilda boenden, utgår däremot ofta en bedömning av individens totala vårdbehov. 
 
Det är olika lagar som är involverade och reglerar olika sakfrågor. Lagarna har dessutom olika 
sekretessklausuler, vilket innebär att den enskilde måste lämna sitt medgivande, vilket i sig kan försvåra 
samverkan kring äldre med t.ex. demenssjukdom samt de som vårdas i livets slutskede. Behoven hos 
äldre och vårdbehövande är ofta svårdefinierade. Behoven kan ju förändras från dag till dag. Trots insikt 
om problematiken, saknas utrymme för flexibilitet och anpassning till den enskildes olika behov, vilken 
kräver hög bemanning och resurser. Vi får inte heller glömma, att vården i hemmet ställer höga krav på 
utföraren, som ofta är lågavlönad och har en mycket stressig arbetssituation. Hemtjänsten utför ibland 
uppgifter på delegation från sjukvården, t.ex. att ge mediciner till de äldre, för det får man igen 
ersättning. Med hänsyn till den enskildes säkerhet, är det inte heller önskvärt att icke utbildad 
sjukvårdspersonal får dela ut mediciner till svårt sjuka äldre personer. 
 
Vi behöver komma underfund med hur vi uppnår en värdig och säker situation i hemmet för de äldre, 
med primärvård och hemtjänstutförare, utan att det är för många inblandade, samt slippa bristen på 
utbildad personal och kontinuitet i äldreomsorgen. Lagen om valfrihetssystem är avsedd att öppna 
möjligheten för den enskilde, att välja utförare utifrån egna önskemål. Frågan är, vem är valfriheten till 
för? Kan man säga att alla har valfrihet? De flesta utförare uppnår kanske god kvalitet med sina tjänster 
och kan anpassa utformningen efter behov. Problemet finns inom behovsbedömningen av en viss 
utgiven och särskild insats för att kunna se svårigheterna. Eftersom kommunerna har självstyre, sker 
detta utifrån kommunens riktlinjer. Utrymmet för variationer på olika lösningar är ytterst litet. 
 
Jag har som tjänstgörande nämndeman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, varit med och fattat många 
beslut kring äldreomsorg. Jag kan ärligt säga, att jag skäms över det faktum att jag genom mitt 
deltagande i beslut och med mitt namn godtar en ovärdig behandling av våra äldre personer, som ofta är 



73 

 

svårt sjuka, ensamma, rädda och saknar förmåga att tillvarata sina egna intressen, lagen gör det 
dessutom omöjligt, även om man har möjlighet och kunskap att ställa krav och hävda sin rätt. 
 
Därför anser jag att vi behöver se över och anpassa äldreomsorgsreformen och lagstiftningen. Vi ska 
behandla våra äldre med värdighet och respekt! En vacker dag kommer även vi att bli gamla och behöva 
vård och omsorg. 
 
Jag yrkar: 
 
att  S-kvinnor verkar för en översyn och anpassning av äldreomsorgsreformen och lagstiftningen  
att  S-kvinnor verkar för en översyn av biståndsbedömningen och tittar på maximala insatsalertnativ 
att  S-kvinnor verkar för att införa en enhetlig bedömningsmetod, med lägsta  
 garanterade nivå, likt utformningen i socialtjänstförordningen 
att S-kvinnor verkar för att endast medicinskt utbildad personal inom hemtjänsten  

bedriver verksamhet som är kopplad till sjukvård, t.ex. utdelning av mediciner till äldre som är 
sjuka 

 
Sollentuna den 11 januari 2013  
Bora Jukovic 
Medlem i S-kvinnoföreningen, Sollentuna 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
3:18 Se över och anpassa nuvarande äldreomsorgslagstiftning 
Föredragande Laila Olsen 
 
Motionären tar upp ett mycket viktigt ämne. Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att 
mer behöver göras för att stärka de äldres rätt till en värdig omsorg och också ställa högre krav på 
ansvariga politiker kring att kvalitetsuppföljningen av verksamheten behöver förbättras men också 
fokusera på andra parametrar som till exempel personalens arbetsmiljö och utbildningsnivå. Den främsta 
kvalitetsfaktorn i äldreomsorgen är trots allt personalen och dess kompetens. 
 
Samtidigt som antalet seniorbostäder har vuxit under ett antal år har antalet platser i särskilt boende 
minskat. Det har skett genom att flerbäddsrum gjorts om till enkelrum, vilket har varit bra och en viktig 
standardhöjning. Men omvandlingen har också möjliggjorts genom att äldre fått mer hjälp i hemmet för 
att kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Denna så kallade kvarboendeprincip har på många 
sätt varit bra, men samtidigt är det vår bedömning att det på många håll drivits för långt.  
 
Ingen som är gammal, skör och orolig ska tvingas att bo kvar hemma bara för att man inte är tillräckligt 
sjuk. Äldres behov av trygghet och gemenskap ska vägas in som ett viktigt skäl i biståndsbedömningen 
för plats i särskilt boende. Däremot tror förbundsstyrelsen inte att det är rätt väg att införa en 
bedömningsmetod med en ”lägstanivå” utan äldre ska ha samma rätt som andra att påverka sitt liv och 
sin vardag.   
 
Tillgången till platser i särskilt boende måste därför öka så att de motsvarar behoven. 
Socialdemokraterna driver också på för en ökning av antalet Trygghetsboende för äldre i landet.  
Socialtjänstlagens formuleringar om rätt till bistånd har i huvudsak inte ändrats; däremot har praxis 
ändrats för vad som är rimligt att bevilja hjälp med eller när hjälpen kan tillgodoses på ”annat sätt”. 
Skärpta kommunala riktlinjer har gjort det svårare att få äldreomsorg. Det har även blivit vanligare med 
kommunala riktlinjer om att tjänstemännen ska undersöka ifall det finns anhöriga eller andra närstående 
utanför hushållet som kan ge hjälp (Szebehely 2005). 
 
En ny värdegrund för äldreomsorgen infördes i socialtjänstlagen 2011 och arbetet med att implementera 
den i verksamheten måste prioriteras i kommunerna. Då ansvaret för boendefrågor för äldre samt 
biståndsbedömning är kommunernas ansvar så uppmanar förbundsstyrelsen aktiva s-kvinnor att i 
kommunerna lägga förslag på hur biståndsbedömningen ska utformas så att den kan anpassas mer efter 
varje enskild äldres behov.  
 
Vid partikongressen 2013 togs beslut om socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den kommande 
mandatperioden. Ett av de prioriterade målen var att säkra kvaliteten i äldreomsorgen.  

 En långsiktig kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen ska tas fram. Kvalitetsplanen behöver 
sträcka sig fram till 2025 med etappvisa mål och delmål. Planen ska stimulera innovationer i 
äldreomsorgen, ett hälsofrämjande arbete på alla nivåer, en ökad tillgänglighet, åtgärda 
kvalitetsbrister och öka jämlikheten, inflytandet och valfriheten för de äldre samt innehålla ett 
program för generationsväxling för personalen. Personalen ska garanteras rätt till heltid, 
utvecklingsmöjligheter kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att anse motion 3:18 besvarad 
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Motion 3:19 
Färdtjänstregler 
Örebro 
 
Denna motion innehåller två aspekter: 
Glesbygdens möjlighet att få folk i arbetsför ålder att bo kvar även vid sjukdom/handikapp. 
Möjlighet att få färdtjänst vid en sjukdom/handikapp för arbetsresor där kollektivtrafik inte finns. 
För några månader sen träffade jag på en kvinna som på grund av sjukdom var sjukskriven från sitt 
arbete. Sjukdomen gjorde att hon fick körkortet indraget under en begränsad tid (1 år). Om hon under 
den tiden var besvärsfri (anfallsfri) skulle hon åter få köra bil. Hon är anställd i en liten kommun och i den 
delen av kommunen där hon bor finns ingen kollektivtrafik. Avståndet till arbetet är 2 mil enkel resa. Hon 
fick genom Försäkringskassans handläggare reda på att det fanns möjlighet att få arbetsresor genom 
Försäkringskassan under en kortare tid (90 dagar) men hennes körkort var indraget under ett helt år så 
hon ansökte om färdtjänst i stället. Hon fick avslag för hon hade inget funktionshinder som gjorde att 
hon inte kunde åka med kollektivtrafiken. 
 
Se Färdtjänstlagen § 6 och § 7: Tillstånd till färdtjänst 
6 § Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. 
   Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd, eller, om kommunens 
uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna 
myndighet (tillståndsgivaren).  

7 § Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är 
tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationsmedel. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av 
det allmänna.  

Nu ska hon börja arbetsträna några timmar om dagen och till sommaren ska hon förhoppningsvis vara 
åter i arbete på full tid. Men problemet med hennes arbetsresor kvarstår. Till att börja med så kommer 
hon att kunna åka med en granne, men det medför att hon får vänta på att åka hem i minst 4 timmar. 
Hennes make kan ibland komma ifrån jobbet för att kunna skjutsa henne. Detta kommer att göra att den 
vila hon så väl behöver efter arbetsträningen och så småningom efter jobbet kommer att vara minimal.    
 
Jag tycker att det ska vara en rättighet för alla som har en sjukdom/handikapp och som på grund av detta 
inte får köra egen bil, att med hjälp av Färdtjänst ta sig till och från jobbet, oavsett om det finns 
kollektivtrafik eller inte.  
 
Jag vill därför att kongressen beslutar:      
 
att  ge Kvinnoförbundet i uppdrag att verka för att lagen skrivs om, så att personer  

med sjukdomar/handikapp ges möjlighet till färdtjänst för arbetsresor även där kollektivtrafik 
inte finns tillgänglig och sjukdomen/handikappet inte medger att man får köra egen bil 
 

Elisabeth Rådström Paavonen 
Ledamot  
S-kvinnor Örebro län       
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
3:19 Äldreomsorg och boende 
Föredragande Laila Olsen 
 
Motionären tar upp ett exempel på hur en kvinna som drabbats av sjukdom har väsentliga svårigheter 
att ta sig till arbete under rehabilitering. 
 
Det är idag Försäkringskassan som ansvarar för arbetsresor under rehabilitering. Först när behovet inte 
anses som kortvarigt träder Färdtjänstlagen in. 
 
Färdtjänsttillstånd ska, enligt lagen, ges till funktionshindrade personer som har väsentliga svårigheter 
att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Vidare föreskrivs i lagen 
att tillstånd till färdtjänst i skälig omfattning får förenas med föreskrifter om hur många resor tillståndet 
omfattar, Lagen fastslår däremot inte vilken typ av resor som kan företas med färdtjänst. I förarbetena 
till lagen om färdtjänst har regeringen anfört att möjligheten att begränsa antalet resor inte bör utnyttjas 
för nödvändiga resor såsom resor till och från arbetet. Eftersom kommunerna är ansvariga för 
anordnandet och tillståndsgivningen av färdtjänst är det upp till dem att tillämpa lagen. Lagens 
utformning är sådan att den enskilde har rätt att överklaga kommunens beslut och få sin sak prövad i 
domstol. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att anse motion 3:19 besvarad 
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Motion 3:20 
Se över och anpassa lagen om underhållstöd  
Stockholms län  
 
Lag (1996: 1030) om underhållsstöd, säger att, om den av föräldrarna som ska betala underhållsstöd till 
barnet, inte betalar något, betalar ett belopp som är lägre än 1273 kr/månad, inte på något sätt ser till 
att barnet får underhåll, kan den som bor med barnet ansöka om underhållsstöd. För att barnet ska ha 
rätt till underhållsstöd måste barnet bo och vara folkbokförs hos en förälder som är vårdnadshavre om 
barnet inte fyllt 18 år. Barnet och den förälder som det bor hos, ska vara bosatta i Sverige.  
 
Om mammorna hade varit de som lämnar sina barn, flyttar och börjar ett nytt liv någon annanstans, 
hade underhållsstödet haft en annan ekonomisk utveckling. Underhållsstödet om 1273 kr/månad, 
ändrades den 1 februari 2006 (prop.2004/05:116,bet 2004/05: SfU15) och underhållsstödet höjdes med. 
En utredning kring denna fråga pågår och betänkandet är föremål för beredning inom Regeringskansliet, 
men det hindrar inte oss att agera i denna för ett snabbare beslut i rätt riktning. Underhållsstödet följer 
inte levnadskostnadsindex och tar inte hänsyn till föräldrarnas inkomst eller barnets ålder.  
 
En förälder till en ettåring får exakt samma summa som en förälder till en tonåring, vilket är helt absurt 
och orättfärdigt. Levnadskostnaden för barn, är olika beroende på ålder. Underhållsstödet är ett smidigt 
sätt för vissa pappor, att dumpa sina barn och leva i tron om att dessa 1273 kr/månad räcker till barnets 
försörjning fram till 18 års ålder (dvs. de pappor som överger sina barn). 
 
Jag yrkar: 
 
att   S-kvinnor verkar för att lagen om underhållsstöd ses över och anpassas till  

barnets/barnens behov, som ett led i bekämpningen av barnfattigdomen 
att  S-kvinnor verkar för att lagen om underhållsstöd tar hänsyn till föräldrarnas inkomst samt 

barnets/barnens ålder vid beräkning av underhållsstöd 
att  S-kvinnor verkar för att månadsbeloppet av underhållsstöd, höjs och anpassas till 

levnadskostnadsindex 
 
Sollentuna den 11 januari 2013 
Bora Jukovic 
Medlem i S-kvinnoföreningen, Sollentuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
3:20 Se över och anpassa lagen om underhållsstöd 
Föredragande: Lena Sommestad  
 
Frågan om hur underhållsstödet ska utformas och vilken nivå som det bör ligga på är av stor betydelse 
för många hushåll. Det gäller inte minst ensamhushåll med barn. Förbundsstyrelsen vill i detta 
motionssvar analysera frågan om fortsatta reformer av underhållsstödet i tre steg. Först tar vi upp frågan 
om underhållsstödet som bidragsform. Därefter diskuterar vi motionens yrkande om indexering. 
Slutligen behandlar vi frågan om differentiering av underhållsstöd efter inkomst och ålder. 
 
Förbundsstyrelsen vill börja med att påminna om att det finns två typer av ekonomiskt stöd till 
särlevande föräldrar med försörjningsansvar.  
 
Den första formen är underhållsbidrag, som betalas direkt från den ena föräldern till den andra och vars 
nivå avgörs genom en inbördes överenskommelse mellan föräldrarna. Underhållsbidragen nivå bestäms 
inte sällan civilrättsligt och beror på faktorer som föräldrars inkomst, barnens ålder och behov, etc. 
Underhållsbidrag är indexerade, och besked om indexuppräkning ges av Försäkringskassan. 
 
Den andra formen av ekonomiskt stöd till särlevande föräldrar med försörjningsansvar är underhållsstöd, 
som betalas ut av staten till föräldrar som av något skäl inte erhåller underhållsbidrag. Underhållsstödet 
har till skillnad från underhållsbidraget en fastställd nivå. Idag är nivån 1273 kronor per månad. 
Underhållsstödet fastställdes första gången 1996 och har sedan dess bara skrivits upp en gång. Det 
skedde 2006 då det höjdes med 100 kronor. Fram till 1995 var underhållsstödet (bidragsförskottet) 
indexerat. Indexeringen togs bort i samband med saneringen av statsfinanserna efter 1990-talets 
ekonomiska kris. 
 
Socialdemokraterna har i de senaste budgetmotionerna föreslagit höjningar av underhållsstödet. 
Förbundsstyrelsen anser dock, liksom motionären (att-sats 3), att det inte räcker med återkommande 
uppskrivningar av underhållsstödet. Underhållsstödet bör istället indexeras. Med ett indexerat stöd 
skulle nivån på underhållsstödet år 2012 ha varit 1422 kronor per månad istället för 1273 kronor. Detta 
visar hur snabbt värdet på ett bidrag urholkas, när det krävs aktiva beslut för att vidmakthålla den 
ursprungligen beslutade nivån. 
  
Det viktigaste motivet för att införa indexering är den växande fattigdomen bland ensamstående mödrar 
och deras barn. Avsaknaden av indexering för de familjepolitiska stöden är ett viktigt skäl till att många 
ensamstående föräldrar sedan 1990-talet har halkat efter i inkomstutvecklingen och inte sällan hamnat 
under fattigdomsstrecket. De ökade kostnader, som en indexering skulle innebära, måste vägas mot de 
långvarigt negativa effekter som drabbar de barn som växer upp med alltför knappa ekonomiska 
resurser. 
 
När det gäller regelverken för underhållsstöd har frågan utretts dels av Försäkringskassan (Särlevande 
föräldrar och deras barns boende och underhåll, Försäkringskassan 2011) dels i regeringens utredning 
Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnens skull (SOU 2011:51). I båda 
utredningarna föreslås att regelverken för underhållsbidrag och underhållsstöd ska ses över. Slutsatsen 
är att dagens stöd är konfliktdrivande och att de behöver anpassas till nya mönster för familjebildning 
och boende. I båda utredningarna fastslås det också att föräldrar behöver mer råd och stöd om hur de 
ska samarbeta ekonomiskt om sina barns försörjning. 
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Utöver höjning och indexering yrkar motionären på att lagen om underhållsstöd ska ta hänsyn till 
föräldrars inkomst och barns ålder (att-sats 2).   
 
När det gäller att anpassa underhållsstöden efter inkomst är dock detta, enligt förbundsstyrelsens 
uppfattning, inte någon önskvärd eller lämplig förändring. Underhållsbidrag som betalas direkt av en 
förälder till en annan kan anpassas efter inkomst, men underhållsstödet utgör ett bidrag från staten till 
en ensam vårdnadshavare. Då finns det inte skäl för staten att betala mer till ett hushåll än till ett annat 
hushåll på grund av föräldrars olika inkomst.  
 
När det gäller åldersdifferentiering av underhållsstöd har utredningen Fortsatt förälder förordat en 
åldersdifferentiering i tre nivåer. Detta skulle bättre än idag återspegla de verkliga kostnader som 
särlevande föräldrar har, menar utredningen, samtidigt som de administrativa kostnaderna inte skulle bli 
alltför stora. En sådan modell för åldersdifferentiering utgör, som Förbundsstyrelsen ser det, en fråga 
som lämpligen kan tas om hand i en övergripande översyn av underhållsstödet (i enlighet med att-sats 
1). 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att bifalla att-sats 1 och 3 
att avslå att-sats 2  
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Motion 3:21 
En arbetslinje för män i hem och familj 
Skåne 
 
Motion till S-kvinnor i Skåne 2012 
 
S-kvinnor måste nu på allvar börja driva kravet på en arbetslinje för män i hem och familj.  
Att alla män drar sitt strå till stacken där hemma är lika viktigt för samhällsekonomin som att kvinnor 
bidrar på arbetsmarknaden.  
Att män och kvinnor ska dela lika – både i jobb och i familj – är också idén som bär upp den svenska 
samhällsmodellen.  
Det är detta som gör oss unika i omvärldens ögon. Det är här som man hittar kärnan i den svenska 
jämställdheten. 
 
RUT-avdraget (skattereduktion för hushållsnära tjänster) infördes av högerregeringen sommaren 2007 
och innebär att man för bl.a. städhjälp och barnpassning kan få halva kostnaden betalad via reducerad 
skatt. 
RUT-avdraget är en förmån som mest riktar sig till dem som har höga inkomster. De som både har råd att 
köpa hushållsnära tjänster och kan tillgodogöra sig skatteavdrag. RUT är motsatsen till den klassiska 
socialdemokratiska välfärdspolitiken, den generella välfärden som riktar sig till stora grupper i samhället. 
Därtill kommer att man genom RUT minskar männens/pappornas ansvar för hem och familj.  
De kan köpa sig fria från städning och barnpassning. RUT är ett statligt stöd till vård av frisk man i 
hemmet. 
 
Vårdnadsbidraget är inte längre så omdiskuterat, inte ens bland socialdemokrater. Det infördes av 
högerregeringen sommaren 2008. Det är kommunalt och max 3 000 kronor per månad för barn mellan 
ett och tre år. Villkoret för att få fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte deltar i offentligt finansierad 
förskoleverksamhet. 
Vårdnadsbidraget har med rätta kallats kvinnofälla. Ytterst få män har begärt att få ta del av ”reformen”. 
Statistik visar att kvinnor med svag anknytning till arbetsmarknaden oftare väljer att stanna hemma med 
barnen. Många av dessa kvinnor har invandrarbakgrund och får genom sitt val sämre anknytning till 
svenska samhället. 
Genom slopandet av sambeskattningen gavs kvinnor för snart 40 år sedan en chans att bryta sig ur 
”hemmafrurollen”. Nu på 2000-talet använder samhället skattepengar för att trycka tillbaka dem. Priset 
är inte bara högt för den enskilda kvinnan – utan för alla som kämpar för jämställdhet mellan kvinnor och 
män.  
 
Föräldraförsäkringen är en socialdemokratisk reform. Den är en del av den generella välfärdspolitiken. S-
kvinnor har under flera år diskuterat en utbyggnad av föräldraförsäkringen för att den bättre ska 
motsvara dagens krav på jämställdhet. En av förbättringarna heter individualiserad föräldraförsäkring. 
Detta har också förbundsmötet i princip beslutat, men förbundsmötet 2011 undvek att ta ställning för 
om individualiseringen ska vara 50/50 eller tredelad. Det var anmärkningsvärt och en aning fegt. 

 
Argumenten för en individualiserad föräldraförsäkring är enkla:  
Barn har rätt till sina föräldrar. När även pappan tar ut föräldraledighet får barnet bättre kontakt med 
både mamman och pappan.  
TCOs pappaindex för 2010 visar att det kommer att ta 51 år innan båda föräldrarna tar ut lika stor andel 
av föräldraförsäkringen. 



81 

 

När båda föräldrarna tar ut lika lång föräldraledighet förbättras kvinnans ställning på arbetsmarknaden. 
Idag finns det unga kvinnor som satsar på jobbet och inte skaffar barn, men de behandlas lika dåligt av 
arbetsgivarna som de som får barn och stannar hemma med dem. Om arbetsgivarna måste räkna med 
att både mamman och pappan stannar hemma förändras arbetslivet, kvinnornas löner ökar, deltiderna 
minskar och kvinnorna får bättre pensioner när det blir dags att dra sig tillbaka.  
Papporna får samtidigt starkare ställning på arbetsplatsen. Pappor som nu tar hand om sina barn 
motarbetas ofta av arbetsgivarna, men de kan också drabbas av arbetskamraternas hån och kritik. 
 
S-kvinnor i Trelleborg står bakom den individualiserade föräldraförsäkringen. Vi vill att de första stegen 
tas så snart som möjligt. I första hand ska föräldraförsäkringen öka med två nya månader till vardera 
föräldern. Därefter kan antalet månader öka tills man har en helt individualiserad försäkring, alltså 50 
procent till vardera föräldern.  
En tredelad föräldraförsäkring bör undvikas. När den väl är genomförd kommer befarar vi att vårt parti 
inte vågar gå vidare för att inte utmana det som anses vara den allmänna opinionen. Men vi S-kvinnor 
måste våga. Vi måste våga göra det privata politiskt. Om vi tror på jämställdhet som viktig för 
samhällsutvecklingen måste vi ta steget, driva på för en helt individualiserad föräldraförsäkring.  
Socialdemokraterna förlorade valet både 2006 och 2010 trots att partiet då inte gick till val på 
föräldraförsäkringen. Partiledningen ansåg att en utbyggd föräldraförsäkring skulle skrämma bort 
väljarna. Det är dags att inse att det var fel. 

 
S-kvinnor i Trelleborg kräver: 

 
att  S-kvinnor i Skåne driver på för en ny arbetslinje för män i hem och familj 
att  S-kvinnor i Skåne tar beslut om att RUT-avdraget ska avskaffas helt 
att S-kvinnor i Skåne gör det till sitt eget mål att vårdnadsbidraget ska avskaffas 
att S-kvinnor i Skåne ställer sig bakom kravet på en stegvis utökad  

föräldraförsäkring med målet att den ska bli helt individualiserad, delas lika mellan föräldrarna 
att  S-kvinnor i Skåne ställer sig bakom motionen i dess helhet och driver frågorna i 

förbundsstyrelsen och via S-kvinnor i riksdagen 
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Utlåtande över motion  
3:21 En arbetslinje för män i hem och familj 
Föredragande Yvonne Karlén 
 
Motionen behandlar flera viktiga frågor. Motionären kräver att S-kvinnor i Skåne driver frågorna. Hela 
motionen är ställd till S-kvinnor i Skåne. 
 
Förbundsstyrelsen delar i huvudsak motionärens synpunkter och önskar S-kvinnor i Skåne all framgång i 
arbetet 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att  anse motion 3:21 besvarad 
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Motion 3:22 
Vårt gemensamma sjukförsäkringssystem 
Skaraborg 
 
Vårt gemensamma sjukförsäkringssystem har drastiskt försämrats de senaste åren. 
 
Många sjuka människor i vårt land far mycket illa, främst på grund av de tidsgränser som införts i 
sjukförsäkringen. Utav dessa var det till största andel kvinnor. Att vara utförsäkrad innebär allt som 
oftast att den ekonomiska tryggheten försämras. Välfärd i livet handlar om att vi solidariskt stöttar 
varandra när livets påfrestningar gör att vi riskerar utslagning och försämringar på olika sätt. Att vara sjuk 
är en oerhört stressfylld och påfrestande situation. Att bli frisk kräver ekonomisk trygghet och 
rehabilitering. Den stora andelen som utförsäkras är kvinnor. Kvinnor som ofta är den som även är 
ensamstående med barn. Kvinnor som på grund av att de blivit utförsäkrade fått en försämrad och 
otrygg ekonomisk försörjning. Kvinnor som ofta även har sämre inkomst i förhållande till män. Välfärd är 
inte något som existerar per automatik, välfärd kräver vår röst och solidaritet. Välfärd måste sättas före 
stora skattesänkningar. Ett hållbart socialt Sverige skapas genom minskade klyftorna och att ingen 
lämnas utanför när denne som mest är i behov av vårt stöd. 
 
De hårda bedömningarna av arbetsförmågan och de fasta tidsramarna för olika sjukdomar är inte 
rimliga. Hänsyn måste åter tas till både sociala och medicinska skäl för individens möjligheter till 
tillfrisknande. Vi har även via media tagit del av att prövningen gällande överklagan av 
Försäkringskassans avslagsbeslut avseende sjukpenning mm, inte är rättsäkert då det i vissa delar i 
Sverige är svårare att få rätt mot Försäkringskassan. 
 
Därmed föreslår S-kvinnor i Skaraborg förbundsmötet: 
 
att  S-kvinnors förbund utreder ojämställdheten i utförsäkringen från  

sjukförsäkringen samt undersöker på vilket sätt kvinnor och barn drabbas 
att  Socialdemokraterna i riksdagen lägger förslag att satsa på vård och rehabilitering i 

sjukförsäkringen 
att  Socialdemokraterna i riksdagen lägger förslag om att öka och skapa rättssäkerhet i 

sjukförsäkringen 
att  Socialdemokraterna i riksdagen i riksdagen lägger förslag att den sjukes läkare i samråd med 

Försäkringskassans förtroende läkare, gör bedömningen gällande rätt till sjukskrivning 
att  Socialdemokraterna i riksdagen lägger förslag att individens medicinska skäl ska styra 

sjukskrivningens längd!  
 
Motionär: Nina Drakfors styrelseledamot i S-kvinnor Skaraborg 
Partidistrikt: Skaraborgs läns Socialdemokratiska Partidistrikt 
Arbetarkommun: Skaras Socialdemokratiska Arbetarkommun 
Motionen sänds till kongressen som antagen av: S-kvinnor Skaraborg 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
3:22 Vårt gemensamma sjukförsäkringssystem 
Föredragande Eva-Lena Jansson 
 
Dagens sjukförsäkring med stenhårda tidsgränser gör att många personer med sjukdom utförsäkras. Den 
moderatledda regeringen har förändrat sjukförsäkringen i grunden. Försämringarna är inte bara 
orättfärdiga eftersom de drabbar de mest utsatta, de äventyrar också själva tilltron till den gemensamma 
försäkringen. När människor inte längre litar på att försäkringen träder in och ger en rimlig ersättning när 
de blir sjuka känner sig de som har råd tvungna att teckna kompletterande försäkringar. På så sätt 
luckras det generella systemet, som vi alla tjänar på, upp. Vi får en ökad privatisering av 
trygghetssystemen och en minskad riskutjämning. De som har råd och möjlighet tvingas ta 
kompletterande försäkringar, andra får acceptera en utveckling där sjukdom riskerar att leda till tuff 
ekonomisk omställning. 
 
I riksdagen har Socialdemokraterna fått igenom några välkomna förändringar både vad det gäller 
personer som förut haft tidsbegränsad ersättning och förlorat rätten till sjukpenning ska få tillbaka 
samma ersättning som de hade före regeringens förändring 2008 samt att man återgår till det tidigare 
begreppet vid prövning av arbetsförmåga. Dessutom har riksdagen beslutat att ge regeringen uppdraget 
att utreda rätten till rehabilitering och återkomma med förslag till riksdagen, förslag som ska börja gälla 
1/1 2014. Detta räcker naturligtvis inte, dagens sjukförsäkring måste förändras och förbättras. I den 
senaste kommittémotionen från Socialdemokraterna i riksdagen framhåller man en sjukförsäkring som 
både ger ekonomisk trygghet och erbjuder rehabilitering som ger reella möjligheter att återkomma i 
arbete. 
 
När det gäller att utreda flera komplexa frågor så menar förbundsstyrelsen att det är en fråga för S-
kvinnor att initiera i riksdagen, exempelvis genom uppdrag till riksdagens utredningstjänst. 
Förbundsstyrelsen anser därmed att attsats 1, 2 och 3 ska besvarade. 
 
När det gäller Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare (tidigare förtroendeläkare) så är det 
legitimerade läkare som ska stödja Försäkringskassan med bland annat medicinsk sakkunskap samt verka 
för ett gott samarbete mellan Försäkringskassan och verksamma läkare. De beslut Försäkringskassan 
fattar ska vara rättssäkra. Förtroendet för den myndighet som administrerar sjukförsäkringen är 
avgörande för förtroendet för försäkringen. Personalen på Försäkringskassan är experter på 
sjukförsäkringen men behöver stöd i den medicinska bedömningen av de försäkringsmedicinska 
rådgivarna. De är i sin tur är specialister i försäkringsmedicin. Deras uppgift är att bedöma människors 
arbetsförmåga i förhållande till sjukdomen, inte om människor är sjuka eller inte. Samarbetet mellan 
behandlande läkare, handläggande tjänsteman, den försäkrade och de försäkringsmedicinska rådgivarna 
måste fungera för att inte misstroende ska uppstå.  
 
Den försäkringsmedicinska rådgivaren är anställd av Försäkringskassan och utövar inte sitt yrke som 
läkare genom att genomföra undersökningar eller behandlingar. Istället ska den försäkringsmedicinska 
rådgivaren stödja handläggaren att förstå och analysera den information som finns i ett läkarintyg. Den 
försäkringsmedicinska rådgivarens roll är då att bidra med medicinsk kunskap utifrån den information 
som finns i läkarintyget. Det är sedan handläggaren som beslutar om personens rätt till sjukpenning. 
Men många gånger så får det som konsekvens att den försäkringsmedicinska rådgivarens bedömning 
skiljer sig från den behandlande läkarens bedömning av personens arbetsförmåga. Dagens system med 
intyg om sjukdom och arbetsförmåga från en läkare som sedan mer eller mindre överprövas av en 



85 

 

försäkringsmedicinsk rådgivare undergräver förtroendet och bör bli föremål för en utredning. Något som 
S-kvinnor kan initiera via en motion i riksdagen.   
 
Den försäkringsmedicinska rådgivaren ska inte själv undersöka eller behandla den enskilde. Om den 
försäkringsmedicinska rådgivaren skriver ett yttrande grundas det enbart på de skriftliga uppgifter som 
lämnas i läkarintyget av behandlande läkare. I motionen föreslås att behandlande läkare ska samråda 
med Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare när bedömnings görs gällande rätt till 
sjukskrivning. Detta menar förbundsstyrelsen vare sig är önskvärt eller praktiskt möjligt att genomföra. 
Antalet sjukskrivna uppgår till flera tusen och det skulle uppstå en enorm byråkrati kring varje enskild 
individ. Många sjukskrivningar är ofta korta och passerar aldrig 90- eller 180 dagars prövning. Därmed 
föreslås avslag av att-sats 4. 
 
Fyrkantiga tidsgränser i dagens sjukskrivning tar inte hänsyn till den enskildes sjukdom och 
arbetsförmåga, något som skapar frustration och stress för både den sjuke och närstående. För en 
person med viss diagnos och sjukdom kan det vara det möjligt att arbeta, för en annan person inte alls. 
Förbundsstyrelsen menar att motionärens förslag att begreppet medicinska skäl ska styra 
sjukskrivningen skulle kunna vara till nackdel för den enskilde och anser därför att motionen i denna del, 
attsats 5, ska avslås.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att anse att-sats 1-3 besvarad 
att avslå att-sats 4-5 
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Motion 3:23 
En ny socialpolitik 
Örebro 
 
Förbundsmötet 2009 i Borås beslutade att bifalla vår motion om Trygghetssystem för alla. 
Hela motionen bifogas. De krav som bifölls hade följande utformning:  
 
Att aktivt påverka partiet att utforma en socialpolitik som visar att vi menar att människovärdet är lika 
för alla. 

 Genom att även de grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden – eller aldrig gör 
det – ges likvärdig tillgång till samhällets olika trygghetssystem 

 Genom att se de s.k. ”glömda barnen” och utveckla ett fungerande samhällsstöd 

 Genom att utveckla samarbetet mellan olika samhällsorgan 
 
Vi undrar nu om något hänt, om något gjorts? 
 
Vid årets partikongress diskuterades de socialpolitiska frågorna och beslut fattades om att ett arbete nu 
ska dras igång för att utveckla en ny socialdemokratisk socialpolitik. Det ser vi fram emot! 
 
Sedan 2009 har konsekvenserna av den borgerliga regeringspolitiken blivit synliga. Det mycket stora 
antal människor som sparkats ut från olika trygghetssystem har givit utanförskap ett ansikte!   
 
Klyftorna ökar och alltfler människor hamnar i fattigdom och utanförskap. Arbetslösheten ökar och biter 
sig fast. Orättvisorna accepteras alltmer. Människor slutar bry sig om varandra. Medborgarna reduceras 
till skattebetalare.  
 
Så kan en del av de senaste årens utveckling beskrivas! Detta ställer stora krav på socialdemokratin – att 
våra politiska värderingar läggs till grund för våra konkreta förslag! 
 
Människors lika värde är den mest grundläggande värderingen som vi alltid måste utgå från. Frågan är 
om vi orkar se alla konsekvenser som den värderingen ger. 
 
Idag är risken stor att de allra ”svagaste”, de som löper störst risk att hamna utanför samhälls-
gemenskapen inte ses – inte ens av oss! 
 
Den motion som vi skrev till 2009 års förbundsmöte är lika aktuell idag 2013. Men den kräver än större 
medvetenhet om riskerna och konsekvenserna av att lämnas utanför, om att för många grupper är det 
inte konjunkturen som avgör deras möjligheter och värde. 
 
Vi föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att  fullfölja beslutet från 2009 års förbundsmöte genom att aktivt påverka och medverka i partiets 

arbete att utforma en ny socialpolitik som visar att vi menar att människovärdet är lika för alla. 
 
Östansjö 2013-04-13 
Siv Palmgren   Kicki Johansson  
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
3:23 En ny socialpolitik 
Föredragande Gudrun Hansson 
 
Motionären vill att förbundet verkar för att aktivt påverka och medverka i partiets arbete för att utforma 
en ny socialpolitik som visar att vi menar att människovärdet är lika för alla. Utgångspunkt för motionen 
är att Förbundsmötet i Borås 2009 beslutade att bifalla motionen Trygghetssystem för alla, som 
handlade just om att aktivt påverka partiets socialpolitik. Efter förbundsmötet översändes motionen till 
S-kvinnor i riksdagen samt till Sveriges Kommuner och Landsting. 

Förbundsstyrelsen instämmer med motionären om frågans betydelse och noterar att Partikongressen 
har tagit beslut om att bifalla flera motioner med krav på översyn av socialpolitiken.  

På förslag av Osby arbetarekommun beslutades att partiet ska ”tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att 
skyndsamt ta fram ett förslag till ett modernt, kunskapsbaserat, balanserat och heltäckande program 
inom politikområdena socialpolitik och beroendevård, samt förebyggande insatser för de olika 
målgrupper som berörs”. På förslag av Göteborgs partidistrikt beslutades att Socialdemokraterna ska 
göra ”en grundlig översyn av sin socialpolitik”, att ett socialpolitiskt handlingsprogram för 2000-talet tas 
fram och att ”folkrörelser och expertis bjuds in i syfte att bidraga med att påverka metoder och 
utövande”.  

Partikongressen tog också beslut om rätt till vård för papperslösa. Partiet driver att Barnkonventionens 
ska bli lag och har en lång rad förslag på hur alla barn ska få jämlika livschanser, bl.a. genom tillträde till 
barnomsorg och förskola oavsett föräldrars sysselsättning eller arbetstider. 
 
Förbundsstyrelsen noterar vidare att flera punkter i Socialdemokraternas nya Framtidkontrakt,. slår fast 
att den generella välfärdspolitiken ska stärkas:  
 

”Stärk den generella välfärdsmodellen. Det krävs en sammanhållen politik för att ta gemensamt 
ansvar för en hög kvalitet inom den offentligt finansierade välfärden med väl fungerande 
trygghetsförsäkringar och en arbetsmarknad i full sysselsättning.”  
 

Förbundsstyrelsen välkomnar dessa beslut, som ligger väl i linje med motionens yrkande om ”en ny 
socialpolitik som visar att vi menar att människovärdet är lika för alla”.   
 
Förbundsstyrelsen anser att arbetet för att utforma en ny socialpolitik är ett viktigt område där S-kvinnor 
kan bidra till att stärka och utveckla partiets arbete, inte minst ur jämställdhetsperspektiv. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att bifalla motion 3:23 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

Motion 3:24 
Kvinno- och barnfattigdom 
Skurup 
 
Stora investeringar har gjorts för att kunna kombinera familj och barn med arbete och Sverige har 
världens mest familjevänliga system. Trots detta är löneskillnaderna mellan män och kvinnor i Sverige 
inte mindre än i jämförbara länder. 
 
I ett samhälle där många kvinnor har låga löner, är deltidsarbetande och har en svag ställning på 
arbetsmarknaden och en sämre hälsa blir barns utsatthet stor. 
 
Vi talar ofta om barnfattigdom men vi glömmer att den oftast är samma sak som kvinnofattigdom. 
 
Ensamstående mammor blir ofta beroende av olika ersättningar för att kunna klara sin ekonomi och 
drabbas hårdare när ersättningar som underhållsstöd och bostadsbidrag urholkas vilket har skett gradvis 
sedan slutet av 1900- talet. När sedan jämställdhetspolitik blir pappapolitik med jämställdhetsbonusar 
blir ensamstående kvinnor osynliga eftersom de inte har någon man! 
 
Ensamstående mammors utsatthet och behov av stöd i olika former borde utredas, belysas mer och 
åtgärdas.  
 
Partiet har tillsatt en arbetsgrupp mot barnfattigdom. Det är bra! Barnfattigdomens grund i många 
kvinnors låga inkomster och svaga ställning på arbetsmarknaden kräver dock särskild uppmärksamhet. 
 
därför yrkar jag: 
 
att  S- kvinnor tar initiativ till en kraftfull politik för att öka jämställdheten och minska klyftorna ur 

perspektivet kvinno- och barnfattigdom 
 
Inger Wennhall 
Kvinnoklubben i Skurup har beslutat att insända motionen som sin egen. 
Inger Wennhall 
ordförande 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
3:24 Kvinno- och barnfattigdom 
Föredragande Gudrun Hansson  
 
S-kvinnor har på olika sätt aktualiserat och prioriterat frågan om kvinno- och barnfattigdom. Förbundet 
har sett till att barnfattigdom kopplats till kvinnors ställning på arbetsmarknaden. I Socialdemokraternas 
budgetmotion 2013 finns satsningar på barnomsorg kvällar, nätter och helger, höjt barnbidrag och 
studiebidrag, ökat underhållsstöd, sänkt a-kasseavgift och höjt tak i sjuk och arbetslöshetsförsäkring. 
 
I Framtidskontraktet, som beslutades vid 2013 års partikongress, står nu inskrivet om den ojämställda 
arbetsmarknaden. Kvinnor har lägre sysselsättning jämfört med män, kvinnor har lägre löner och tvingas 
jobba deltid och därmed svårt att försörja sig. 
 
I Framtidskontraktet fastslås att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden och att det är viktigt att skapa 
verktyg för att garantera det. 
 
S-kvinnor kommer att även fortsättningsvis bevaka och prioritera en politik för att öka jämställdhet och 
minska klyftorna för kvinnor och barn. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att bifalla motion 3:24 
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Motion 4:1  
Underlätta för kvinnor att vara fackligt aktiva 
Gävleborg 
 
Att vara fackligt aktiv är ju något som vi tar för givet, men det är inte för alla.  
Mycket beror på arbetsgivaren fortfarande undviker att anställa fackligt aktiva, för det är inte så många 
arbetsgivare som anställer kvinnor i fertil ålder som dessutom är fackligt aktiva.  
 
Att komma tillbaka till arbetet efter att man varit aktiv på heltid i facket kan vara en omöjlighet. Dock 
inte överallt, men även på vissa ställen inom kommuner och landsting händer detta. Förtroende 
mannalagen har utarmats och dessutom man följs den inte på alla håll. 
 
Detta ser vi men reagerar inte, därför bör vi besluta: 
 
att  S-kvinnor på alla nivåer stärker förtroendemannalagen 
att  S-kvinnor i riksdagen jobbar med frågan för att stärka förtroendemannalagen 
att  S-kvinnor Gävleborg tar den som sin egen och skickar den till S-kvinnors kongress hösten 2013 
 
Motionär 
 
Birgitta Öberg 
Gävle 
 
Gävleborgs S-kvinnors distriktsårsmöte bifaller motionen och beslutar att ta den som sin egen och sända 
vidare till förbundsmötet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 4:1 och 4:2 besvaras tillsammans  
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Motion 4:2  
Rätt att vara ledig för politiska och fackliga förtroendeuppdrag 
Norrbotten 
 
Motion till distriktskongressen i Norrbotten 2013 
 
Rätt att vara ledig för politiska och fackliga förtroendeuppdrag 
 
Vi kan alltmera se att alltfler förtroendevalda har problem att få gå till sina politiska och fackliga 
förtroendeuppdrag. Det handlar alltmera om krav på känslor för sitt arbete och sin framtid. Trots att 
ledighet ersätts av huvudman för det politiska och fackliga förtroendeuppdraget, samt tjänstledighet hos 
arbetsgivaren så upplevs problemen av den förtroendevalda inte minst på det känslomässiga planet. 
Det finns också arbetsgivare som faktiskt nekar den förtroendevalda att vara ledig för fullföljande av sitt 
förtroendemannauppdrag. 
 
Jag yrkar: 
 
att  S-kvinnors distriktsårsmöte tar upp frågan i därför lämpliga instanser och visar på rättigheter 

samt möjligheter i att en anställd innehar förtroendeuppdrag 
att  årsmötet bifaller motionen och den förs den vidare i lämpliga politiska organ 
att  om motionen bifalls den skickas vidare till S-kvinnors årskongress 
 
Eva Hedesand Lundqvist, Kvinnoklubben Frida, Luleå 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 4:1 och 4:2 besvaras tillsammans  
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
4:1 Underlätta för kvinnor att vara fackligt aktiva 
4:2 Rätt att vara ledig för politiska och fackliga förtroende uppdrag 
Föredragande Anette Kalnak 
 
Alla kan vi märka att det har blivit hårdare på arbetsmarknaden i dagens Sverige. Många väljer dessutom 
att av olika skäl att ej ansluta sig till fackliga organisationer eller engagera sig politiskt. Om vi kunde få 
fler att vara med blir det lättare att få fler att engagera sig fackligt och politiskt och då öka förståelsen för 
hur viktigt det är med förtroendevalda som kämpar för rättigheter på arbetsplatserna och i samhället. 
 
Trots att antalet medlemmar minskat de senaste åren har antalet fackliga förtroendevalda ändå ökat 
något. I den tredje delen i 2011 års Röster om facket och jobbet kan man utläsa att viljan att ta på sig 
fackliga förtroende uppdrag alltjämt är hög. Här framgår det också att endast ett fåtal procent tror att 
arbetsgivaren och arbetskamraterna skulle ogilla ett sådant uppdrag. 
 
Förtroendemannalagen är en dispositiv lag vilket innebär att det finns ett avtal som reglerar rätten att ha 
fackliga uppdrag.  
 
Om lagen inte efterföljs är detta en föreningsrättskränkning och detta kan man driva fackligt gentemot 
arbetsgivaren. 
 
Rätten till ledighet för politiska uppdrag faller inte under förtroendemannalagen utan regleras i 
Kommunallagen (4 kap De förtroendevalda 11§ Ledighet från anställning). 
 
I förbundsstyrelsen finns en facklig/politisk grupp som arbetar med fackliga och politiska frågor. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att anse motionerna 4:1 och 4:2 besvarade 
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Motion 5:1 
Barnkonventionen  
Norrbotten 
 
Motion till distriktskongressen i Norrbotten 2013 

 
Att Barnkonventionen skall göras till svensk lag har många krävt. Barnkonventionen innebär att barnets 
bästa skall komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. 
Utlänningslagen föreskriver att i fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa 
och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.  
Självklart skall barnkonventionen vara en svensk lag.  

 
Jag yrkar: 

 
att  Barnkonventionen skall bli svensk lag 
att  motionen bifalls av Distriktsårsmötet 
att  om motionen bifalls den skickas vidare till S-kvinnors årskongress 
att  Distriktsårsmötet bifaller motionen och den förs vidare i lämpliga politiska organ 
 
Eva Hedesand Lundqvist, Kvinnoklubben Frida, Luleå 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 5:1 och 5:2 besvaras tillsammans 
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Motion 5:2  
Gör FNs barnkonvention till svensk lag 
Skåne 

FNs konvention för barns rättigheter, barnkonventionen, antogs den 20 november 1989. Sverige var ett 
av de första länderna som ratificerade konventionen och det fanns i samband med detta en ambition 
från svenskt håll att följa konventionen. 
 
Men barnkonventionen har ännu inte inkorporerats i svensk lag, och därmed har den tyvärr fått en lägre 
status. Detta har dessvärre visat sig i alltför många fall inom rättsväsendet gällande barn och i 
asylprocesser när barn är inblandade. 
 
I barnkonventionen står det: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftningsorgan, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet”. 
 
I svensk lag står det: ”barnets bästa ska särskilt beaktas”. Det är en väsentlig skillnad mellan denna 
skrivning och barnkonventionens starkare skrivning:”... skall barnets bästa komma i främsta rummet.”  
 
Belgien, Finland och Norge har redan gjort barnkonventionen till nationell lag. I Norge har 
konsekvenserna av den nya lagstiftningen analyserats, och det har visat sig att den fått god effekt. 
Kunskapen om barns rättigheter har ökat, barnens rättsliga ställning har stärkts, fler barn tillfrågas innan 
beslut fattas, som berör dem och barnperspektivet i den politiska planeringen och i beslutsfattandet har 
också blivit bättre. Till följd av lagens tillkomst har den allmänna uppfattningen blivit att barnens 
rättigheter är okränkbara.  
 
Med tanke på de positiva effekterna av att barnkonventionen blivit lag i vårt grannland, borde Sverige 
följa det norska exemplet. Sverige har redan tidigare gjort sig känt som ett land som värnar barnens 
rättigheter, självklart ska vi fortsätta på den inslagna vägen och bli ännu bättre på att tillvarata barnens 
intressen. Ett naturligt och viktigt steg på den vägen är att göra barnkonventionen till svensk lag! 
  
Kvinnoklubben Karolina vill:  
 
att    S-kvinnor i Skåne verkar för en ändrad lagstiftning så att barnkonventionen bli  

 svensk lag 
att  S-kvinnor sänder motionen vidare till riksdagsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 5:1 och 5:2 besvaras tillsammans 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
5:1 Barnkonventionen 
5:2 Gör FNs barnkonvention till svensk lag 
Föredragande Susanne Andersson 
 
FNs konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.  
 
De stater som har anslutit sig till Barnkonventionen, har åtagit sig att använda alla resurser de har för att 
uppfylla den. 
 
Sverige var ett av de första länderna som ratificerade konventionen och det fanns i samband med detta 
en ambition från svenskt håll att följa konventionen. 
 
Fyra av sak-artiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 
kallas för de fyra huvudprinciperna 
 
Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.  
Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 
 
Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 
barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något 
annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall. 
 
Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om 
barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. 
 
Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör 
honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. Alla barn ska 
kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att, oberoende av sin bakgrund och 
familjens ekonomi, växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål. 
 
Förbundsstyrelsen håller med motionären i motion 5:1 att barnkonventionen skall göras till svensk lag. 
 
Motion 5:2 tar upp samma fråga om att göra barnkonventionen till svensk lag, förbundsstyrelsen håller 
med motionären om intentionerna i motionen, men anser motionen besvarad då den enbart riktar sig till 
S-kvinnor i Skåne. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att  bifalla motion 5:1  
 
att  anse motion 5:2 besvarad 
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Motion 5:3 
Mänskliga rättigheter 
Skurup 
 
När den 2-åriga flickan Hadille utvisades till Frankrike blev många svenskar upprörda och 
migrationsverkets utvisningsbeslut lades på framtiden. Enligt utlänningslagens kap.1 10§ ska i ärenden 
som rör barn särskilt beaktas barnets bästa och barnets hälsa. 
 En universell definition av vilka rättigheter som ska gälla för alla barn i hela världen ges i FN:s 
barnkonvention och handlar om det enskilda barnets rättigheter. Barn har egna rättigheter och 
människovärde och speciella behov av skydd och stöd 

Redan 1990 ratificerade Sverige barnkonventionen vilket innebär att Sverige har förbundit sig 
folkrättsligt att genomföra och förverkliga den. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och slår fast vilka 
rättigheter varje barn ska ha. Sakartiklarna ska läsas som en helhet. En viktig artikel, artikel 42, handlar 
om staternas åtagande att göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl 
vuxna som barn. 

Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna och ska vara vägledande för hur man tolkar 
helheten  
 
Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 
Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 
barnet. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste 
avgöras i varje enskilt fall. 

Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om 
barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. 

Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör 
honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

Trots att Sverige har ratificerat barnkonventionen efterlevs den inte. En översyn av utlänningslagen 
behöver göras där konventionen om mänskliga rättigheter och barnkonventionen ges uttryck i lagen. 

Därför yrkar jag: 

att S-kvinnor  verkar för att en total översyn görs av utlänningslagen så att mänskliga rättigheter 
beaktas och barnkonventionen i ovanstående delar blir lag  

Kvinnoklubben i Skurup har beslutat att insända motionen som sin egen  

Inger Wennhall ordförande 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 
5:3 Mänskliga rättigheter 
Föredragande Eva-Lena Jansson  
 
Motionären yrkar på en total översyn ska göras av utlänningslagen så att mänskliga rättigheter beaktas 
och barnkonventionen i tillämpliga delar blir lag. 
 
Dagens utlänningslag i delar som behandlar kapitel 4 angående Flyktingar och andra skyddsbehövande 
utgår från FNs deklaration om mänskliga rättigheter. När det gäller implementering av FNs 
barnkonvention så har den Socialdemokratiska riksdagsgruppen ställt sig bakom kravet på att 
konventionen ska omvandlas till lag i tillämpliga delar, också på området som gäller utlänningslagen. 
 
I lagens allmänna bestämmelser kan man läsa följande: 
 
10 § I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt 
barnets bästa i övrigt kräver. 
 
11 § När frågor om tillstånd enligt denna lag skall bedömas och ett barn berörs av ett beslut i ärendet 
skall, om det inte är olämpligt, barnet höras. Den hänsyn skall tas till det barnet har sagt som barnets 
ålder och mognad motiverar. 
 
I riksdagsgruppen har arbetet med att lyfta in barnperspektivet i vår politik och motioner varit tydligt. 
Flera motioner om att göra barnkonventionen till lag har lagts under hösten 2012. I 
Socialförsäkringsutskottet har kommittémotionen på migrationsområdet en tydlig inriktning: Barn väljer 
inte själva att bli migranter. Barn väljer inte sina föräldrar eller den situation de befinner sig i. Vi 
socialdemokrater vill göra FN:s konvention om barns rättigheter, också kallad barnkonventionen, till 
svensk lag för att barns rättigheter ska tas på allvar. Alla barn som bor i Sverige ska ha samma 
rättigheter.  
 
Det gäller även ett barn som har kommit till Sverige som flykting och sökt asyl här, antingen tillsammans 
med sin familj eller som ensamkommande barn. Barnets bästa ska vara vägledande vid alla beslut som 
rör barn och här har vi ett viktigt arbete att göra inom lagstiftningen och vid myndigheter. 
 
Då det som lyfts upp kring mänskliga rättigheter och barnperspektivet från motionären tas upp i förslag 
som lagts i riksdagen, och som kommer att följas upp även hösten 2014 med likalydande förslag. Hur 
själva implementeringen av barnkonventionen ska gå till kan ske på olika sätt, det förutsätter dock inte 
att det görs en total översyn av utlänningslagen. Förbundsstyrelsen anser därmed att motionen ska 
anses vara besvarad. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att anse motion 5:3 besvarad 
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Motion 5:4 
Utlänningslagen  
Norrbotten 
 
Motion till distriktskongressen i Norrbotten 2013 
 
Vid ett antal beslut om utvisning av barn så har dessa farit mycket illa pga. att utlänningslagens 
nuvarande lydelse. 
 
Jag yrkar: 
 
att  utlänningslagen måste förändras så att det finns ett verkligt utrymme för att ta  

hänsyn till ömmande omständigheter. Lagen enligt 5 kap. 6 paragrafen om 
 ömmande omständigheter har visast sig bli tolkad på ett mycket restriktivt sätt. Lagen måste 
skrivas så att den förhindrar beslut som uppenbart strider mot humaniteten 

att  motionen sänds till S-kvinnoförbundet att ta initiativ till en översyn av utlänningslagen 2005:716 
när det gäller bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter, 5 kap 6 paragrafen 

att  motionen bifalls av Distriktsårsmötet 
att  om motionen bifalls den skickas vidare till S-kvinnors årskongress 
att  distriktsårsmötet skickar motionen vidare i lämpliga politiska organ 
 
Eva Hedesand Lundqvist, kvinnoklubben Frida, Luleå 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
5:4 Utlänningslagen 
Föredragande Eva-Lena Jansson 
 
Motionären lyfter frågan om att utlänningslagen måste förändras när det gäller begreppet Synnerligen 
ömmande omständigheter. Motionären föreslår att förbundet ska ta initiativ till en översyn av lagen när 
det gäller Synnerligen ömmande omständigheter. Hösten 2012 lade Socialdemokraterna en 
kommittémotion med krav om en förändring av begreppet synnerligen ömmande omständigheter:  
 
Vår uppfattning är att begreppet synnerligen ömmande omständigheter har kommit att tolkas alltför 
restriktivt och bör ändras. Vi menar också att nuvarande praxis i ärenden som rör barn ska mildras. 
Regeringen har nu meddelat att man lägger fram förslag på förändring av begreppet men att det bara 
ska omfatta barn, dvs. personer under 18 år, något som vi anser inte är tillräckligt. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att anse motion 5:4 besvarad   
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Motion 5:5 
Barns rättigheter (våld i nära relationer) 
Halmstad 
 
Barn ser, hör och drabbas av det våld som män utsätter kvinnor för. Mäns våld mot kvinnor är en fråga 
av direkt betydelse för barnens hälsa och välbefinnande. Barn kan bli vittne till våldet och de lever då i en 
mycket utsatt situation. 
 
Hemmet – den plats som ska vara barns trygga tillvaro – blir en plats där otrygghet härskar. Barn kan ta 
på sig skuld för det som händer i hemmet och de har ingen att vända sig till. Pappas slag mot mamma blir 
klara minnesbilder för barnen. 
 
Vid en separation mellan föräldrarna hamnar barn som upplevt våld i hemmet ofta i en svår situation. 
Det är alls inte ovanligt att barn som har levt med våld i hemmet, genom vårdnadstvister, döms till 
umgänge med den förälder som slagit och hotat den andra. Det har även hänt att pappan/förövaren fått 
vårdnad om barn när mamman bragts om livet.  
 
Det är högst angeläget att stor hänsyn tas till de berättelser och den önskan som barn har då det gäller 
umgängesrätt. ”Det vuxna samhället” tar alltför liten hänsyn till barnens önskemål. Det behövs 
välutbildad personal för att på rätt sätt samtala med barn i denna situation. Många gånger saknas helt 
rutiner för riskbedömningar av samvaron mellan barn och förälder som slår. 
 
Många barn känner sig förrådda då de tvingas till umgänge med den förälder som slagit. De vill i första 
hand inte umgås med denne. De känner sig också förrådda av mamma som inte kunnat ”försvara” dem 
mot fattat beslut. 
 
Det finns oftast en strävan från myndigheternas sida mot att barn skall ha rätt till båda sina föräldrar. 
Detta är något att sträva efter. Men det ska vara barnens önskan! Inte en förälders envisa begär gällande 
rätten till sitt barn. Tvinga inte barn att träffa en våldsam förälder! 
 
Med stöd av ovan hemställes:  
 
att  S-kvinnor i riksdagen arbetar för en lagstiftning som ökar barns trygghet i förhållande till 

en våldsbenägen förälders vilja till umgänge. 
 
Halmstad 2013 02 14 
 
Anna-Greta Bengtsson, Ulla-Britt Borgstrand, Maryanna Ionescu, Rose-Marie Jönsson, Lulu Kurtesi samt 
Kerstin Nilsson. 
 
Motionen antagen som egen vid Halmstads S-kvinnors årsmöte 2013 02 14 
Amela Kara, ordförande 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
5:5 Barns rättigheter (våld i nära relationer) 
Föredragande Carina Ohlsson  
 
Motionärerna tar upp en mycket angelägen fråga. Flera undersökningar säger att det troligtvis är 
200 000 barn i Sverige som lever med våldet i sin vardag. Tyvärr vet vi också precis som motionärerna tar 
upp att våldet inte upphör när föräldrarna skiljs, alltför ofta händer det som beskrivs nämligen att den 
våldsutövande föräldern, oftast pappan, får fortsatt vårdnad eller umgänge med barnet. Detta även när 
barnet gett uttryck för att inte vilja bo hos pappan. Detta har påvisats bl a av forskaren Maria Eriksson i 
utredningar gjorda åt regeringen  
 
Under senare tid har vårdnadstvisterna ökat oerhört mycket, forskning och utredning pågår på området 
för att ta reda på orsaken till detta. Vårdnads-, boende-och umgängesutredningar inhämtas av 
tingsrätten från socialtjänsten inför huvudförhandlingar. Socialsekreterarna träffar oftast båda 
föräldrarna var och en för sig flera gånger. Socialsekreterarna besöker föräldrarna i deras respektive hem 
där de också träffar barnet/n tillsammans med föräldern. Barnet/n får också oftast komma till 
socialsekreterarnas kontor en eller flera gånger och prata enskild med socialsekreterarna. 

Socialsekreterare pratar också med olika referenter, som till exempel förskole-och fritidspersonal och 
lärare. 

Utredningarna avslutas vanligtvis med att socialsekreterare uppger vem de tycker ska ha ensam vårdnad 
alternativt om de anser att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad, hos vem barnet/n ska bo och hur 
mycket umgänge barnet/n ska ha med den andra föräldern. 

Domstolarna tar stor hänsyn till socialsekreterarnas åsikter och det är därför väldigt viktigt att allt 
kommer fram under utredningen så att socialsekreterare har möjlighet att ge korrekta och väl 
underbyggda förslag. 

Även när utredningarna följer denna praxis, så är det tyvärr inte alltid som det tas hänsyn till det enskilda 
barnets bästa, vilket kan medföra att barn får fortsätta att leva med en våldsam förälder/pappa. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  

att bifalla motion 5:5 
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Motion 5:6 
Vräkning av familjer med barn 
Kristinehamn 
 
Trots nollvisionen vräks fortfarande många barn med sina familjer. Att barn vräks är ett allvarligt 
problem. Barn behöver en trygg boendemiljö och möjligheter till ett socialt liv med kompisar och 
fritidsaktiviteter. De behöver få gå i skolan utan ständiga uppbrott för att få förutsättningar till goda 
betyg och en bra start i livet. När ett barn tvingas flytta på grund av vräkning eller avhysning rycks deras 
tillvaro sönder och skapar stress för barnen.  
 
För att minska antalet vräkningar av barn måste kommunerna ha en tydlig strategi för hur det ska ske. 
Hyresskulder är en vanlig orsak till vräkningar varför det måste avsättas resurser till ett fullgott 
förebyggande arbete och till att aktivt hjälpa personer med hyresskulder. 
 
Hyresvärdarna har ett stort ansvar för att tidigt meddela socialtjänsten om upprepade förseningar och 
hyresskulder. 
  
Alla barn har samma rättigheter och ingen får diskrimineras, i alla beslut som rör barn ska barnets bästa 
komma i främsta rummet, varje barn har rätt att överleva och utvecklas, varje barn har rätt att uttrycka 
sin åsikt och att bli lyssnad till i enlighet med barnkonventionens artikel 2, artikel 3, artikel 6 och artikel 
12. 
 
Jag yrkar: 
 

att  i socialtjänstlagen tydliggöra vräkningsbestämmelser med barnfamiljen 

att  förebyggande åtgärder sätts in för att klara nollvisionen mot vräkning av barnfamiljer 

Inga-Lill Röhr 
Kristinehamn 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
5:6 Vräkning av familjer med barn  
Föredragande Maria Augustsson  
 
Motionären tar i sin motion upp den ytterst angelägna frågan om att minska på antalet vräkningar av 
barn och yrkar därför på att socialtjänstlagen skall tydligöra vräkningsbestämmelser med barnfamiljer 
samt att förebyggande åtgärder sätts in för att klara nollvisionen mot vräkning av barnfamiljer.  
 
S-kvinnors förbundsstyrelse håller med motionären om att denna fråga måste arbetas mer aktivt med 
och föreslår således förbundsmötet att bifalla motionens att-satser. Förbundsstyrelsen vill också i 
sammanhanget peka på att det utöver förtydliganden i socialtjänstlagen också handlar om att göra 
förändringar i hyreslagen där hyresvärdar i större utsträckning än vad som gäller idag åläggs att kontakta 
sociala myndigheter när de säger upp hyresavtal för bostäder där det bor barn.  
 
Idag finns endast den skyldigheten om ett hyresavtal sägs upp grunden av störningar men inte t.ex. för 
bristande hyresinbetalningar. Denna lucka måste täppas till. Även ansvariga myndigheter som t.ex. 
kronofogdemyndigheten bör genom tydligare regleringsbrev åläggas ett större ansvar för att samverka 
med kommunernas socialtjänst i samband med avhysningsärenden med barnfamiljer för att arbeta mer 
förbyggande för att minska antalet vräkningar av barnfamiljer 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att bifalla motion 5:6 
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Motion 5:7 
Stärk stödet för våldsutsatta kvinnor 
Skurup 

Anmälningarna om misshandel mot kvinnor ökar varje år. Ökningen beror delvis på en ökad 
anmälningsbenägenhet, men också på en faktisk ökning med ca 30 % under de senaste tio åren. Ofta står 
den misshandlade i en nära relation till den misstänkte, 60 % enligt BRÅ:s statistik för 2011. Mörkertalen 
är dock stora och alla fall anmäls ej till polisen. 

Många kvinnor är också mammor och barnen får uppleva våldet i sitt eget hem som kan ge barnen stora 
trauman. Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna ge stöd och hjälp både till kvinnan och till barnen. 
Tyvärr finns inte detta stöd i alla kommuner, kvaliteten är ojämn och sker ofta med frivilliga hjälpkrafter. 
Kommunerna som har ansvaret för att ge stöd och hjälp måste ta fram handlingsprogram både för 
utformningen av stödet och även för det förebyggande arbetet, för att motverka våldet. Det är också 
oerhört viktigt att samarbete och samverkan utvecklas på området, både inom myndigheter som 
socialtjänsten och idéburna organisationer som kvinno- och tjejjourer. Det handlar om allt från skyddat 
boende, möjlighet till eget boende och försörjning, förskola och skola för barnen till terapeutiska samtal 
för både mamman och barnen. 

Idag finns Socialstyrelsens Allmänna Råd och en handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld till hjälp för kommunerna. Allmänna föreskrifter borde finnas för att 
förstärka att kommunerna har ett ansvar både vad gäller våldsutsatta kvinnor och barn men också för 
förebyggande arbete att förhindra våldet och även ge stöd till förövaren. 

därför yrkar jag: 
 
att  S- kvinnor verkar för att Allmänna föreskrifter upprättas så att varje kommun tar fram ett 

handlingsprogram för hur stödet och hjälpen till våldsutsatta kvinnor och barn ska tryggas och se 
ut både akut och på lång sikt  

att  S- kvinnor verkar för att Allmänna Föreskrifter upprättas så att varje kommun tar fram ett 
handlingsprogram för det förebyggande arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor och 
deras barn.  

Anne Lise Nielsen 
Kvinnoklubben i Skurup har beslutat att insända motionen som sin egen 

Inger Wennhall 
ordförande 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
5:7 Stärk stödet för våldsutsatta kvinnor 
Föredragande Carina Ohlsson  
 
Motionären tar upp en mycket angelägen problematik, kvinnor och barn utsatta för våld får inte det stöd 
de enligt Socialtjänstlagen har rätt till.  2007 skärptes Socialtjänstlagen, efter att vår socialdemokratiska 
regering låtit tillsätta Helen Fritzon till utredare, beroende på att man såg att det fanns uppenbara 
brister i stödet både geografiskt och kvalitetsmässigt. 
 
Socialstyrelsen har efter skärpningen tagit fram Allmänna råd, Meddelandeblad och en Handbok precis 
som motionären tar upp. Trots detta så visar det sig nu när Socialstyrelsen bedriver tillsyn på området att 
det finns uppenbara brister i stort sett i alla kommuner. 
 
Det verkar därför behövas ytterligare skärpning på området, ett bra förslag  kan då vara föreskrifter både 
för hur stödet och hjälpen ska utformas och också det förebyggande arbetet för att våldet ska minska.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att bifalla motion 5:7 
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Motion 5:8 
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem 
Stockholm län  
 
Ca 17 kvinnor i Sverige dödas varje år av en nuvarande eller f.d. manlig partner. 
 
För att kunna hejda – eller åtminstone kraftigt minska – mäns våld mot kvinnor, behövs ökade kunskaper 
om orsakerna till att män dödar den kvinna som de har en nära relation till. Dessutom behöver män som 
utövar våld i nära relationer, erbjudas olika beprövade behandlingsprogram för att eliminera eller 
åtminstone förebygga återfall i denna form av brottslighet. Anpassad och adekvat behandling bör ingå 
som en del i straffpåföljden, vilket också kan gynna gärningsmannen vid rättens bedömning av lämpligt 
straffvärde. 
 
Enligt en rapport som BRÅ har gjort under perioden 1990-2004 vilken bygger på uppgifter från samtliga 
polisanmälda fall av dödligt våld i nära relationer, har det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer 
minskat sedan 1970-talet. Det beror på sociala förändringar, ökat skydd för utsatta kvinnor och ett ökat 
ekonomiskt oberoende för kvinnor, är några av förklaringarna till dessa uppgifter. Det är dock 
fortvarande alltför många kvinnor som varje år dödas av sin make, f.d. make, sambo, fästman eller 
pojkvän. Enligt BRÅ anmäldes 27 972 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år under år 2011, dessutom 
anmäldes 2 471 fall av grov kvinnofridskränkning samma år. Andelen kvinnor som uppger att de utsatts 
för våld eller hot i arbetslivet har ökat påtagligt. Antalet anmälda fall av kvinnomisshandel har ökat under 
lång tid, Till viss del kan det förklaras med att fler fall anmäls, särskilt sedan lagstiftningen ändrades i 
början av 1980-talet, så att misshandlade kvinnor inte längre kunde ta tillbaka sin anmälan. Enligt större 
svenska frågeundersökningar, kan man se att det framförallt rör sig om två särskilt utsatta grupper, 
ensamstående mödrar, vilka främst utsätts för våld av närstående och kvinnor som blir utsatta för våld i 
yrkeslivet. Det är också i dessa grupper som ökningen är som mest tydlig. Den vanligaste typen av våld 
som sker mot kvinnor är inte i nära relationer, utan det som utövas av en bekant person som inte är 
närstående, t.ex. arbetskamrater, skolkamrater, lärare och patienter. Mörkertalet är troligen relativt 
stort i de fall där gärningspersonen är närstående.  Omkring 80 % av våld mot kvinnor i nära relationer, 
kommer aldrig till polisens kännedom. Våld förekommer även i samkönade relationer, samt av kvinnor 
mot män i heterosexuella relationer. Drygt 85 % av de som misstänks för misshandel mot kvinnor är 
män, enligt statistik från BRÅ under år 2010. 
 
Många av de män som begår brotten, har tidigare hotat eller misshandlat kvinnan. Svartsjuka, 
separationer, kontrollbehov och materiella övergrepp är några av motiven till dödandet. Låg social status 
och psykiska problem är vanligt bland männen. Nästan en fjärdedel av dem begår självmord i samband 
med brottet. Under 1990-talet riktades fokus på de strukturella aspekterna av våld i nära relationer och 
olika typer av våldshandlingar såsom fysisk misshandel, våldtäkt, incest och materiella övergrepp, detta 
sågs som ett större strukturellt problem som antog olika former och uttryck. En viktig aspekt var att 
betona, att våldet drabbade kvinnor i alla samhällsgrupper oavsett klass, ålder, sexualitet, etnicitet och 
funktionsförmåga. Forskningen och den politiska debatten har kommit att fokusera på de grupper, vilka 
p.g.a. olika omständigheter, är särskilt utsatta för övergrepp, t.ex. kvinnor med missbruksproblem och 
kvinnor med funktionsnedsättningar. Särskilda stödinsatser och hjälp har satts in för dessa grupper. 
Oavsett på viket sätt våldet uttrycks, är syftet med våldet alltid detsamma: att etablera och utöva makt 
och kontroll genom att skada och skrämma. Våld i nära relationer utmärker sig från andra former av 
övergrepp, då det ofta utövas under en längre period (men det kan även ske vid ett enskilt våldstillfälle) 
och tenderar att öka i intensitet med tiden. Detta kan leda till att våldet mer och mer, blir både förväntat 
och till viss del ett accepterat inslag i den utsattas vardag. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), utgör 
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våldet ett allvarligt hot mot den utsattas hälsa och säkerhet. Förutom direkta fysiska skador, kan det ge 
upphov till både psykiskt lidande, så som posttraumatiskt stressyndrom(PTSD) och mer långsiktiga fysiska 
konsekvenser. I vissa fall är det så allvarligt, att det leder till att den som utsätts för våld avlider. Dödligt 
våld i nära relationer är ofta resultatet av en längre tids våldsutövning inom relationen.  
 
Behandlingsverksamheter med inriktning på män som utövar våld mot kvinnor i nära relationer, har 
bedrivits inom svensk kriminalvård sedan 1980-talet, verksamheten har byggts ut under 1990-talet. 
Arbetet har bedrivits lokalt och i samverkan polis, åklagare, hälso- och sjukvård, socialtjänst samt 
frivilligorganisationer. Behandlingen syftar till att motverka såväl fysisk, psykisk, sexuell och materiell 
våldsutövning. Sedan 2004 arbetar kriminalvården med programmet IDAP, som syftar till att minska 
återfall i brott hos vuxna män vilka har använt våld i nära heterosexuella relationer. Programmet 
ackrediterades 2006 och kommer från USA. I Sverige har IDAP utvecklats som ett frivårdsprogram och 
bedrivs både på anstalt och inom frivården, liksom av organisationer som vänder sig till män som frivilligt 
söker hjälp för att sluta använda våld. Programmets två hörnstenar är: mansgruppsarbete och 
partnerkontaktarbete. Det senare är baserat på ett säkerhetstänkande för kvinnor och barn. IDAP: s 
behandlingsmål är, att ge deltagarna förståelse för sina våldshandlingar och sättet det påverkar kvinnans 
handlingar, tankar och känslor. Att öka deltagarnas förståelse för våldets orsaker i kulturella och sociala 
sammanhang. Att öka deltagarnas vilja att förändra sitt beteende. Att stödja deltagarna till att ta ansvar 
för det våld de utövat. Att förse deltagarna med verktyg för att förändra sitt våldsamma beteende. De 
män som remitteras till programmet får genomgå en riskbedömning för att bedöma om de är lämpliga 
för IDAP. Om mannen bedöms ha medel- eller hög risk för framtida partnervåld kan han bli aktuell för 
detta program. Däremot bedöms män med låg risk för framtida partnervåld inte vara lämpliga för IDAP, 
eftersom programmet inte är skapat för denna grupp. Inom IDAP används s.k. motiverande samtal som 
syftar till att öka männens motivation till förändring, samt kognitiv beteendeterapi som bidrar till att 
förändra tankemönster och beteenden genom rollspel, övningar, observation, förstärkning och 
undervisning. Man använder sig a videosekvenser som visar andra män som utövar olika former av 
kontrollerande beteenden. På så sätt kan makt och kontroll synliggöras. Ett av de viktigaste verktygen i 
IDAP, är makt och kontrollhjulet, som beskriver våldet som mönster snarare än isolerade händelser. 
Olika former av makt- och kontroll såsom isolering, förminskning och ekonomiskt förtryck upprätthålls av 
det fysiska och sexuella våldet i relationen. Det är också vanligt att förövaren involverar barnen i 
våldsutövningen, bl.a. genom att känslomässigt vända dem mot den våldsutsatta föräldern. 
Behandlingsarbetet syftar därför till att uppnå en jämställd relation utan denna typ av maktutövning, 
vilket beskrivs i programmets andra hjul – jämställdhetshjulet.  
 
Inom ramen för partnerkontaktarbetet, erbjuds kvinnan individuell kontakt för att bl.a. få information 
om vad som händer inom ramen för mannens behandling. Detta sker parallellt med mannens 
förändringsarbete och är en viktig del av riskhanteringen, för att förhindra fortsatt våld. Det är frivilligt 
för kvinnan att delta och kontakten syftar till att öka kvinnans och barnens säkerhet, inte till att påverka 
kvinnan att fortsätta relationen med mannen. Kriminalvården har infört brottsofferslussar på flera 
anstalter, där anhöriga till intagna som är dömda för våld och/eller sexuella övergrepp mot någon i nära 
relation, får särskilt stöd i samband med besök. Kriminalvården har också infört barnombud för att stärka 
barnperspektivet i verksamheten. Som en del av IDAP ska männen lära sig att se och förhålla sig till barns 
utsatthet. Frivilligorganisationer och mansjourer erbjuder processorienterade program. Dessa är till 
skillnad från behandlingsprogram som ROS(relation och samlevnad, kriminalvårdens program för 
sexualbrottsutövare) och IDAP, inte ackrediterade i Sverige, vilket innebär att de inte har granskats av en 
oberoende forskarpanel.   
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En metaanalys av behandlingseffekter från 2004 baserad på 22 studier, visar att återfall i våld minskar 
med 5 procent, när våldsutövarna går i behandling. Andra studier visar dock, att män som genomgått 
behandling tenderar att kraftigt minska eller upphöra med sin våldsanvändning. I forskningssammanhang 
har det också skett en från frågor om programmens effekt, till frågor om hur män slutar att använda 
våld, samt vilken behandling som passar för olika grupper av män. Socialstyrelsen genomförde 2010 en 
utvärdering av behandlingseffekter, vilken visade att männens våldsutövning minskade på kort sikt i 
samtliga undersökta behandlingsformer. Resultaten har dock inte följts upp över tid eller jämförts med 
obehandlad kontrollgrupp. 
 
Vi yrkar: 
 
att  S-kvinnor verkar för att ett tillägg till lagstiftningen om misshandel införs, där 
  behandling av män som misshandlar kvinnor i nära relationer, ingår som en del av straffpåföljder 
att  S-kvinnor verkar för att initiera fördjupade forskningsstudier i samarbete med  

universitet, hälso- och sjukvården, kriminalvården, socialstyrelsen samt eventuellt andra 
lämpliga samarbetspartner, vilket bidrar till att öka kunskapen om orsakerna till att män dödar 
den kvinna de har en nära relation till, hur män slutar att använda våld och vilken behandling 
som passar för alla grupper, samt att en granskning och utvärdering av resultaten följs upp och 
presenteras    

att  S-kvinnor verkar för att kvinnor och barn (misshandelsoffren) får ett adekvat och säkert 
personskydd utifrån enskilda behov, så att de inte behöver flytta från sin hemkommun p.g.a. 
rädsla för sitt liv 

 
Sollentuna den 11 januari 2013  
 
Bora Jukovic    Emina Jukovic 
Medlemmar i S-kvinnoföreningen, Sollentuna 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
5:8 Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem 
Föredragende Carina Ohlsson 
 
Motionärerna tar upp en mycket viktig och angelägen fråga, nämligen mäns våld mot kvinnor och 
beskriver det allvarliga samhällsproblem som det utgör. 
 
Programverksamhet pågår inom kriminalvården för män som dömts för att ha utövat våld mot 
närstående precis som motionärerna beskriver, men skulle kunna utvidgas och bli mer omfattande och 
allmängiltigt genom t ex tillägg i straffpåföljden. Vi vet också att pilotverksamhet har startats inom 
kriminalvården där män får gruppsamtal och tala om sin roll som förälder, detta är ett samarbete med 
kvinnojoursrörelsen och kriminalvården.  
 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att följa upp när kvinnor mördas i en nära relation, för att kunna bli 
bättre på att förebygga våld. Tyvärr har det tagit lång tid från utredning till beslut om att de fick 
uppdraget och vi har ännu inte sett något exempel och resultat efter de mord som skett efter att 
Socialstyrelsen fått sitt uppdrag. Vi tycker att det ändå är ett bra förslag och att vi behöver följa upp 
detta innan nya förslag läggs, därför tycker vi inte att att attsats nummer två ska bifallas. 
 
Under senare tid har det rapporterats om att skyddet för kvinnor och barn som utsatts för våld tyvärr 
inte alltid får ett adekvat och långsiktigt skydd, vilket är kommunernas ansvar. Det kan handla om att det 
är brist på bostäder och att kvinnorna får vara kvar längre tid än nödvändigt på kvinnojour, vilket gör att 
det blir brist på plats i kvinnojouren för kvinnor och barn som akut behöver platsen. Sen kan vi 
naturligtvis reagera på att det är kvinnan och barnen ska lämna sitt hem och inte våldsutövaren, trots att 
det finns möjligheter i lagstiftningen att utfärda kontaktförbud till det egna hemmet. Varför används inte 
lagstiftningen fullt ut för att kvinnor och barn ska kunna bo kvar i sitt eget hem när de utsatts för våld. 
Detta är något som behöver utredas än mer och det behöver säkert kompletteras med ny lagstiftning. 
Därför håller vi med motionärerna som skriver att S-kvinnor verkar för att kvinnor och barn 
(misshandelsoffren) får ett adekvat och säkert personskydd utifrån enskilda behov, så att de inte 
behöver flytta från sin hemkommun p.g.a. rädsla för sitt liv. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att bifalla att-sats 1 och 3 
att anse att-sats 2 besvarad 
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Motion 5:9 
Rätt till kvarboende för kvinnor i utsatta hemmiljöer 
Skåne 
 
Kvinnor som blir utsatta för våld i hemmet drar sig ofta för att söka hjälp. De befinner sig i en så utsatt 
situation – fysiskt, psykiskt och socioekonomiskt – att de har svårt att hitta en utväg som kan garantera 
dem trygghet. Personer som utsätts för våld i hemmet tampas ofta med skam, rädsla, pengadilemma, låg 
självkänsla, utmattning, social isolering och vet ofta inte var de ska vända sig för att få hjälp- Finns 
dessutom barn i bilden läggs oron för deras välbefinnande ovanpå. Det krävs alltså ett oerhört mod att 
bryta sig ur situationen och det är därför viktigt att samhället svarar upp när de slutligen vågar lita på 
någon tillräckligt för att ta emot hjälp. 
Relationsuppbrott och flytt ligger högt på stresskalan under normala omständigheter och bör undvikas 
som ett ytterligare moment att lägga till en redan extrem situation. 
 
Studier från Storbritannien visar att 76 % av kvinnorna utsätts för någon form av verbala eller 
känslomässiga trakasserier efter uppbrottet från sin partner medan 23 % drabbas av någon form av 
fysiskt våld. Det tycks finnas ett utrymme för att en del våldsutsatta skulle kunna bo kvar på sin adress 
efter separationen utan att drabbas oskäligt av repressalier. 
Det är naturligtvis inte alltid lämpligt att bo kvar på sin hemadress, men i de fall det bedöms lämpligt och 
kvinnan själv vill ska det finnas en laglig möjlighet att genomföra en flytt av den våldsamma parten och i 
ett betydligt tidigare skede än då förövaren dömts för brott. Rätten till ett permanent kvarboende bör 
ges möjligheter. 
 
Att låta förövare flytta ifrån hemmet sänder en tydlig signal att det är den som har gjort fel och att det 
psykologiskt och fysiskt obekväma och obehagliga i att lämna hemmets trygghet ska drabba den felande, 
inte offret. 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: 
 
att   möjligheten för personer som söker hjälp för våld i hemmet att bo kvar på sin bostadsadress 

införs 
att  rätten till permanent kvarboende ska vara en möjlighet 
att  motionen skickas till s-kvinnor i Skånes distriktskonferens 
att  motionen skickas till S-kvinnors kongress 2013  
 
Magdalena Beck 
 
Motionen antagen av S-kvinnor i Malmös styrelse 20130122 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
5:9 Rätt till kvarboende för kvinnor i utsatta hemmiljöer 
Föredragande Carina Ohlsson 
 
Motionären tar upp adekvata frågeställningar som verkligen väcker ytterligare frågor och funderingar. 
Varför är det kvinnor och barn som ska behöva lämna sitt hem när de utsatts för våld och istället för 
våldsutövaren? Detta trots att det finns lagstiftning som skulle kunna användas både för att utfärda 
kontaktförbud till det egna hemmet och att frihetsberöva (häkta) förövaren direkt vid anmälan. Har vi 
felaktig balans i lagstiftningen när det gäller rättssäkerheten och tryggheten när vi jämför brottsoffer 
med misstänkt förövare?  
 
Innan den misstänkte häktas ska det göras en utredning/bedömning om det finns en uppenbar fara för 
kvinnan och barnen för att våldet ska upprepas. Görs det alltid en hot och riskbedömning? Är den 
relevant? Vi tycker precis som motionären att mer behöver göras för att den som utsatts för våld ska 
kunna bo kvar och samtidigt känna sig trygg. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att  bifalla motion 5:9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 

Motion 5:10 
Allmän rättshjälp vid bodelning 
Västernorrland 
 
Kvinnojourernas erfarenhet, utifrån möten med kvinnor som är utsatta för mäns våld, är att kvinnor i 
stor utsträckning avstår att driva en bodelningsprocess på grund av de kostnader det kan medföra. Vid 
en separation har kvinnan i fråga många gånger helt enkelt inte råd att driva igenom en bodelning och 
går därmed tomhänt ur relationen. Störst är problemen när kvinnan tvingats fly det gemensamma 
hemmet och till följd där av inte haft möjlighet att få med sig sina ägodelar. Detta kan leda till att kvinnor 
står helt utan ekonomiska tillgångar. 
 
Enligt nuvarande regelverk betalas ingen rättshjälp ut för att genomföra en bodelning. I vissa fall kan 
staten bekosta en bodelningsförrättares arbete under högst fem timmar, så kallad ersättningsgaranti till 
bodelningsförrättare. Det är först om en tvist uppstår till följd av en genomförd bodelning som rättshjälp 
kan beviljas. Få beviljas ersättningsgaranti till bodelningsförrättare och i de fall garanti medges blir det 
snart tydligt att fem timmars rättshjälp inte är tillräckligt. 
 
Resultatet blir att tillgångarna i boet inte blir rättvist fördelade och kvinnans möjligheter till ekonomisk 
självständighet kraftigt försämras.  
 
Förbundsmötet föreslås besluta: 
 
att  kvinnor ska få rätt att söka allmän rättshjälp vid bodelning i ovan beskrivna situationer 
 
Sundsvall den 22 mars 2013 
 
S-kvinnor i Västernorrland 
 
Susanne Eberstein  
Ordförande 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
5:10 Allmän rättshjälp vid bodelning 
Föredragande Carina Ohlsson 
 
Precis som det beskrivs i motionen, när parterna inte kan komma överens om bodelningen på egen 
hand, så kan man ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Dennes uppdrag är att hjälpa till 
med bodelningen så att den blir juridiskt korrekt. Tyvärr så är det oftast parterna själva som måste betala 
för bodelningsförrätten, vilken oftast är en advokat. Däremot ska båda parterna dela lika på kostnaden, 
såvida inte bodelningsförrätten anser att den ena ska betala mer, till exempel om den personen har 
förhalat eller försvårat bodelningen, eller om den personen har bättre ekonomi. Det är vanligt att en del 
utav våldet är ekonomiskt och/eller materiellt, detta medför att det kan vara mycket svåra 
omständigheter som ska redas ut vid bodelning, precis som tas upp i motionen, därför kan det ta tid att 
klara upp skulder mm. Det är inte ovanligt att kvinnorna står kvar med skulder, men utan ägodelar  
 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären om vikten av rättshjälp vid bodelning i de situationer som 
motionären nämner, då kvinnan utsatts för våld, där kvinnor tvingas fly från det gemensamma hemmet 
och står utan ekonomiska tillgångar.  
 
Möjligheten för att söka allmän rättshjälp vid bodelning behöver därför ses över och utökas för att den 
ekonomiska situationen för kvinnor som har utsatts för mäns våld inte ska försämras ytterligare.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att anse motion 5:10 besvarad  
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Motion 5:11 
Kvinnor och barn som tvingas fly sina hem  
Skåne 
 
Kvinnor och barn drabbas speciellt hårt i lågkonjunkturstider. Antalet som tvingas fly sina hem på grund 
av våld stiger samtidigt som platserna i jourhem hotas att minska. I Skåne finns jourhem för kvinnor och 
barn endast i få kommuner fastän behovet torde finnas inom hela länet. Kvinnor i områden utan 
jourhem behöver i krissituationer ta kontakt med polisen vilket kan kännas svårt i och med att polisen är 
tvungen att anmäla ärendet som brott. Rädslan att en polisanmäld partner hämnas med ytterligare våld 
kan vara ett stort hinder för kvinnor. Alternativet att kontakta kommunens socialtjänst är också väldigt 
känsligt speciellt i mindre orter där det är svårt att vara anonym. 
 
När barn är involverade tillkommer dessutom behovet för en övernattningsmöjlighet i närhet till skola 
eller förskola. Livet och vardagen måste fortsätta. Utan konkreta lösningar väljer kvinnor allt för ofta att 
stå ut med en odräglig familjesituation. 
 
Medvetenheten om våldsutsatta kvinnors situation måste öka bland befolkningen och lösningar behöver 
initieras. Här kan vi i S-kvinnor vara till stor hjälp. 
 
Därför yrkas: 
 
att S-kvinnor i Skåne inventerar antalet och behovet av platser av kvinno- 

/tjejjourer i länet 
att  S-kvinnor i kommuner med socialdemokratiskt styre initierar upprättandet av  

handlingsplaner för hur bostadsfrågan för våldsutsatta kvinnor och barn 
att S-kvinnor i borgerligt styrda kommuner motionerar i fullmäktige om  

upprättandet av handlingsplaner för bostadsfrågan för våldsutsatta kvinnor och barn 
att S-kvinnor i Skåne undersöker samarbetsmöjligheter med exempelvis Sveriges   

kvinno- och tjejjourers riksförbund 
 
Anita Ullmann Kradjian 
 
S-kvinnor Lund har antagit motionen som sin egen 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 
5:11 Kvinnor och barn som tvingas fly sina hem  
Föredragande Carina Ohlsson 
 
Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som tar sig fruktansvärda uttryck. Att kvinnor och barn 
ska få stöd och hjälp är kommunernas ansvar och lagstiftningen som beskriver detta är Socialtjänstlagen. 
Socialstyrelsen är fram t o m halvårsskiftet 2013 tillsynsmyndighet och efter det, när denna motion 
behandlas, har det bildats en ny myndighet för tillstånd och tillsyn på området. Socialstyrelsen har tagit 
fram Allmänna råd, Meddelandeblad och en Handbok för att kommunerna ska få vägledning på området. 
Det är ändå mycket som brister. Eftersom det redan finns lagstiftning på området så förutsätter vi att alla 
kommuner följer denna och med det så anser vi attsats 2 och 4 besvaras. Eftersom S-kvinnor på 
förbundsnivå har haft och fortsätter att utbilda kontaktpersoner för varje distrikt, så vet vi också att 
frågorna följs upp på alla nivåer, såväl nationellt, regionalt som lokalt. 
 
När det handlar om kartläggning så har det gjorts en nationellt, som har presenterats för regeringen. 
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är också oftast uppdaterade på hur många platser det finns på 
s.k. skyddade boenden. 
 
Precis som motionären tar upp så är det mycket bra om feministiska organisationer samarbetar för ett 
jämställt samhälle fritt från våld. Ett exempel på detta är självklart S-kvinnors samarbete med 
kvinnojoursrörelsen och dess båda förbund – SKR och ROKS. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att anse motion 5:11 besvarad  
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Motion 5:12 
Finansiering kvinnojourer 
Kristinehamn 
 
I propositionen 2009/10:55 för det civila samhället, som har bifallits av Riksdagen betonas vikten av att 
det civila samhället har goda långsiktiga och stabila förutsättningar för sin existens och verksamhet. Inom 
ramen för ett system för redovisning och uppföljning utifrån olika sakområden är det främst de många 
och skiftande systemen för bidrag till det civila samhällets organisationer som det är angeläget att 
förhålla sig till. Bidragssystemen bör präglas av stabilitet för att det ska vara möjligt för ideella 
organisationer att planera, bedriva och kunna utveckla sin verksamhet på ett långsiktigt sätt. Många av 
våra kvinnojourer är beroende utav projektbidrag från olika myndigheter och stiftelser. Stödet från 
kommunerna när det gäller insatser till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn varierar. 
 
Detta är ett skäl till att göra följande yrkande: 
 
att ändra nuvarande lagstiftning kring ideella organisationer till att utforma en  

allmän lagstiftning för ideella organisationer som kvinnojourer 
att  ett tydligar krav kan ställas på kommunerna om finansieringen till en  

kvinnojour 
att  utreda om det finansiella ansvaret kan finnas under en huvudman 
 
Inga-Lill Röhr 
 
Årsmötet för Kristinehamns S-kvinnor beslutade anta motionen som sin egen och skicka den vidare till 
Förbundsmötet 2013 
 
Kajsa Adolfsson   Inga-Lill Röhr 
Ordförande     Sekreterare 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
5:12 Finansiering av kvinnojourer  
Föredragande Carina Ohlsson 
 
Motionärerna lyfter Kvinnojourernas dubbla roller. Dels att kunna ha en fri röst som en idéburen 
organisation för att opinionsbilda mot mäns våld mot kvinnor och för att kvinnor och barn utsatta för 
våld ska kunna få stöd och hjälp. I den överenskommelse som regeringen, Idéburna organisationer och 
Sveriges kommuner och landsting gjort och som alla 7 demokratiska riksdagspartier ställt sig bakom 
klargörs det att i en utav de sex principerna om Självständighet och oberoende  
 
Idéburna organisationer och verksamheter formulerar sitt uppdrag i samhället utifrån sin värdegrund 
och är självständiga såsom röstbärare också i sin samverkan med andra aktörer. 
 
De idéburna organisationerna kan ha en kritiskt granskande roll som röstbärare och opinionsbildare. De 
ska kunna ha den rollen utan att riskera samverkan eller sitt ekonomiska stöd i förhållande till det 
offentliga. 
 
När det gäller stöd och hjälp till kvinnor och barn utsatta så skärptes den 1 juli 2007s socialtjänstlagen i 
syfte att tydliggöra kommunens ansvar för att ge stöd och hjälp till brottsoffer (5 kap. 11 § 
socialtjänstlagen). Ändringarna innebär att kommunen särskilt ska beakta att våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp. 

Det har kommit ut Allmänna råd, Meddelandeblad och en Handbok till hjälp för kommunerna, så de kan 
ge adekvat stöd och hjälp. Det är alltså kommunerna som har ansvaret och Socialstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. Majoriteten av de skyddade boendena och också där kvinnorna får stödsamtal mm 
drivs av idéburna organisationer s k kvinnojourer. Många kommuner brister i den långsiktiga 
finansieringen av kvinnojourerna och det är ofta som projektmedel från Socialstyrelsen, Arvsfonden mm 
kompletterar finansieringen trots att kommunerna bär ansvaret. 

Det finns alltså överenskommelsen och lagstiftning på området, men det är tillämpningen som brister. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att  anse motion 5:12 besvarad  
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Motion 5:13 
Stöd till Kvinnojourerna 
Östergötland 
 
Kvinnojourerna drivs idag i många kommuner som ideella föreningar och av ideella resurser som 
personal och många gånger ett mindre ekonomiska kortskitigt stöd från kommunerna. 
 
Vilket innebär att kvinnojourerna inte långsiktigt kan planera sin verksamhet. Dessa ideella 
organisationer bedriver ett värdefullt arbete till stöd för kvinnor och barn som utsätts för hot och våld av 
en närstående man. Organisationerna arbetar även med opinionsbildning inom området mäns våd mot 
kvinnor och närstående frågor. 
 
Många Kvinnojourer har utvecklats till en välrenommerad verksamhet och organisation. Statistik visar att 
många kvinnor varit i kontakt med kvinnojourerna på olika sätt för stöd och hjälp och har också fått hjälp 
till tillfälligt boende. 
 
Sedan 2006 har det utgått statliga medel till Sveriges kvinnojourer vilket har varit ett välkommet 
komplement till de kommunala medlen som jourerna erhåller. Detta har möjliggjort Kvinnojourernas 
positiva utveckling. 
 
Från 2013 förändrades dock förutsättningarna för stöd till Kvinnojourernas möjlighet att ta del av statliga 
medel då de förutsätter att jourernas löpande verksamhet täcks av det kommunala bidraget, vilket inte 
är fallet. 
 
Vi befarar att Kvinnojourernas verksamhet, på grund av den osäkra ekonomiska bilden kan tvingas till en 
neddragning av verksamheterna, vilket i sin tur drabbar våldutsatta kvinnor och barn i många 
kommuner. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås distriktsmötet att verka för: 
 
att  ekonomisk säkra Kvinnojourernas verksamhet 
att  lösningen är långsiktig 
 
Motala 2013 01 21 
 
Ragnhild Wärn, medlem i Motala Södra S-kvinnor 
S-kvinnor Motala Södra ställer sig bakom motionen 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
5:13 Stöd till kvinnojourer  
Föredragande Carina Ohlsson 
 
Motionären lyfter frågan om finansiering av kvinnojourer. Skillnaden som gjordes förra året var att 
ansvaret för fördelningen av anslaget från staten flyttades från länsstyrelserna till Socialstyrelsen. Det var 
då också igen möjligt för kvinnojourer att söka, efter att det några år enbart har varit kommuner som har 
fått söka anslag. Det har dock hela tiden varit meningen att anslagen ska gå till projekt och nyskapande 
verksamhet inte det som kommunerna har ansvar för enligt Socialtjänstlagen att kvinnor utsatta för våld 
och barn som bevittnar våld ska få stöd och hjälp. 
 
Eftersom det är kvinnojourerna som erbjuder detta stöd och hjälp i stort sett i alla kommuner förutsätts 
en långsiktig planering på finansiering och också hur stödet ska utformas både på kort och på lång sikt. 
Tyvärr är det inte så det ser ut, detta har bl.a. kommit fram i din tillsyn som Socialstyrelsen genomför just 
nu. 
 
Motionärens attsatser är därför högst relevanta. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att bifalla motion 5:13 
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Motion 5:14 
Se över och anpassa 2-årsregeln 
Stockholm län  
 
Industrin kring den ”fruimport” som en del svenska män bedriver, diskuteras nu. Den s.k. ”fruimporten”, 
som förutom att många gånger vara rasistisk, inte sällan även bär drag av människohandel. Bakgrunden 
är en utredning som gjorts på beställning av regeringen. Regeringens utredare, tar upp den heta 
potatisen och problematiken kring ”fruimporten” i ett litet spår i SOU: 2012:45 ” Kvinnor och barn i 
rättens gränsland”. Lika snabbt släpper hon den igen med slutsatsen, att den behöver utredas vidare. 
 
Vad är det som behöver utredas vidare? Har vi inte tillräcklig kännedom om den existerande 
problematiken och vilka den framförallt drabbar? 
 
Jämställdhetsministern och Integrationsministern vill att utomeuropeiska anhöriginvandrare ska ” få ta 
del av” samhällsorientering, samt om det som invandrare bör få kännedom om, vad den svenska 
jämställdheten innebär? En ironisk informationskampanj med svensk förträfflighet.  Vi har svårt att se 
varför invandrare ”måste få kännedom om”, vad den svenska jämställdheten innebär”. Dessutom undrar 
vi, vilken är den svenska jämställdheten? Att även män kan byta blöjor på sina barn? Är inte sanningen i 
själva verket den, att svenskar lever jämställt i väldigt olika grad och att det inte finns en svensk 
jämställdhet? Kan man säga att alla europeiska invandrare förväntas vara jämställda, förutom de 
utomeuropeiska? 
 
Vad utländska kvinnor som importeras av svenska män behöver är, att underrättas om sina juridiska 
rättigheter och att våld som män utövar mot dessa kvinnor ska klassas och behandlas på samma sätt som 
våld mot kvinnor som är svenska medborgare. I många länder förväntas kvinnor stå ut med trakasserier, 
tvång och misshandel. Men så ska det väl inte behöva vara i dagens Sverige? Betydligt mer brännande 
och viktig är frågan om tvåårsregeln, eller treårsregeln som det i praktiken har blivit. Det vill säga, den 
regel som innebär att kvinnan inte får stanna i Sverige om relationen spricker innan tidsgränsen är nådd 
och Migrationsverket fattar beslut om permanent uppehållstillstånd. 
 
I utlänningslagen 5 kap 16§ framgår, att permanent uppehållstillstånd för utlänningar som kommit till 
Sverige för att ingå förhållanden, med svenska medborgare, får ges efter två år. Om våld och kränkningar 
förekommit i dessa relationer, ska uppehållstillstånd ändå kunna ges, även om två år inte hunnit förflyta. 
Propositionen 1999/200:43 (s.53 f och 64) framhäver en tolkning av lagen, vilken bagatelliserar dessa 
övergrepp. Här lyfter man fram att våld och kränkningar i dessa relationer, inte tas någon hänsyn i större 
utsträckning, när det gäller att beviljas uppehållstillstånd eller inte. Flera faktorer vävs in när ett sådant 
beslut ska fattas, t.ex. sökandens situation i hemlandet och ”svårighetsgrad” av det våld som 
förekommit. I praktiken innebär det, att många kvinnor som kommer till Sverige av anknytningsskäl, inte 
har möjlighet att beviljas uppehållstillstånd p.g.a. en destruktiv relation. Alla former av våld tas inte på 
allvar, inte heller vad våldsanvändningen i sig innebär för dessa kvinnor. Dessa skäl tas inte hänsyn till vid 
en ansökan om uppehållstillstånd, om inte två år hunnit passera. 
 
Att acceptera någon form av våld mot kvinnor överhuvudtaget, genom att förringa betydelsen av 
övergrepp avseende vissa grupper av kvinnor samt genom att denna grad av våldsanvändning inte anses 
tillräcklig, är i sig oacceptabelt, orättfärdigt och ovärdigt. Enligt FN, är inte bara fysiskt och psykiskt våld 
mot kvinnor, utan även hot om våldshandlingar och tvång, att definieras som våld i sig. Det finns många 
exempel på, där kvinnor varit totalt beroende av män vilka behandlat dem som slavar och väldigt illa. 
Många kvinnor är isolerade, kränkta och även utkastade i dessa relationer. Dessa kvinnor befinner sig i 
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en mycket utsatt situation, eftersom de inte omfattas av samma skyddsnät som svenska medborgare, de 
känner ingen annan, talar inte svenska språket och är oftast rädda för att berätta för utomstående om 
sin utsatthet.  
 
Vi yrkar: 
 
att  S-kvinnor verkar för att lagen ändras och anpassas till den verklighet som  

globaliseringen av människors resande och parbildande innebär  
att  S-kvinnor verkar för att alla former av våld mot kvinnor som kommit till Sverige, ska betraktas på 

samma sätt som våld mot kvinnor som är medborgare i Sverige 
att  S-kvinnor verkar för att utländska kvinnor som ”importeras” av svenska män, underrättas om 

sina juridiska rättigheter vid ankomsten till Sverige och i kontakten med Polisen och 
Migrationsverket 

 
Sollentuna den 11 januari 2013 
Bora Jukovic    Emina Jukovic 
Medlemmar i S-kvinnoföreningen, Sollentuna 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
5:14 Se över och anpassa 2-årsregeln 
Föredragande Carina Ohlsson 
 
Både media och flera kvinnoorganisationer har vittnat om hur många kvinnor och barn som kommit till 
Sverige i tron om att möta kärlek och ett bättre liv istället har blivit utsatta för våld, hot och förtryck. 
Eftersom de beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning så medför detta att de befinner sig i en 
särskilt svår situation. 
 
I ett demokratiskt samhälle i en global värld är det en självklar rättighet att inleda relationer och bosätta 
sig med vem och var man vill. Lagstiftning och praxis ska, vilket fallet är idag, utgå från att människor har 
ärliga avsikter och inte är ute efter att skada varandra. Men det är samtidigt nödvändigt att inse att det 
finns undantag, något som påvisats när män i Sverige samvetslöst har utnyttjat det maktöverläge de har i 
förhållanden med utländska kvinnor som är nya i landet och som saknar resurser att hävda sina 
rättigheter. Lagar och regler behöver ta hänsyn till dessa fall, vilket sällan sker idag. 
 
Kriterierna för att bevilja uppehållstillstånd behöver lättas upp. Bedömningen måste dels bygga på 
generell kunskap om hur människor påverkas av att utsättas för våld i nära relationer, dels ta hänsyn till 
vilka möjligheter kvinnan har att agera när hon utsatts för våld och när det gäller att skaffa sig annan 
anknytning till Sverige.  
 
Det har visat sig att tvåårsregeln kan förvärra det våld kvinnorna utsätts för, genom att männen hotar 
med det. Detta är ett skäl för att hitta andra bättre fungerande metoder för att kontrollera att 
anknytningsrelationen är seriös och att en relation ingåtts av fri vilja och att ingen av parterna utsätts för 
övergrepp. 
 
Utredning, SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland, som motionären också hänvisar till har 
kartlagt förekomsten av våld, hot och kränkningar som drabbar utländska kvinnor och deras barn som 
har beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning. Den har identifierat de utsatta kvinnornas behov 
av insatser samt lämnat förslag på lagstiftning och på hur insatserna kan förbättras. 
 
Fokus i utredningen har varit på kvinnorna och betänkandet handlar därför mycket om kvinnorna och tar 
sin utgångspunkt i att det våld och den kontroll som män utövar mot kvinnor med tidsbegränsat 
uppehållstillstånd liksom allt annat våld mot kvinnor är en fråga om kvinnors mänskliga rättigheter och 
ett svenskt jämställdhetsproblem. 
 
Även de medföljande barnens situation är komplex och särskilt problematisk. Från barnorganisationer 
framhävs ofta att barn är osynliga hos myndigheter och i lagstiftningsprocessen. Detta gäller även i 
migrationsprocessen med uppskjuten invandringsprövning. Det finns mycket starka skäl för att i särskild 
ordning även se över barnens situation med hänsyn till tvåårsregeln. Detta är vad S-kvinnor i riksdagen 
har tagit upp i motion i riksdagen, där är också S-kvinnor som har debatterat frågan i interpellationer. 
Därför anses den första att-satsen besvarad. 
 
Det som motionären tar upp i andra att-satsen att våldet ska betraktas på samma sätt oavsett kvinnans 
bakgrund och härkomst är för oss S-kvinnor en självklarhet och kan inte nog betonas.  
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Det är också viktigt att nyanlända kvinnor får reda på sina juridiska rättigheter. Det har på senare tid 
framförts från kvinnojourer och myndigheter att det verkar som tillgången till relevant 
samhällsinformation blivit sämre. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att anse att-sats 1 besvarad  
att bifalla att-sats 2 och 3 
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Motion 5:15 
Barn och ungdomar i arrest och häkte 
Örebro 
 
Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter 
utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
Under våren 2013 har Barnombudsmannen lämnat en rapport till regeringen ”Från insidan” Barn och 
ungdomar om tillvaron i arrest och häkte. 
 
I den konstaterar han ”att Sverige systematiskt utsätter frihetsberövade barn för det som FN:s 
specialrapportör mot tortyr anser kan likställas med tortyr eller grym, omänsklig, förnedrande 
behandling. Enligt rapportören strider isolering av minderåriga mot artikel 16 i FN:s tortyrkonvention 
samt artikel 7 i FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna”. 
 
Ett barn som är misstänkt för brott riskerar att utsättas för repressalier, rättsövergrepp, skador och våld. 
Därför ger internationella konventioner ett starkt skydd för det brottmisstänkta barnets mänskliga 
rättigheter. 
 

 Barnet som är misstänkt för brott ska betraktas oskyldigt tills motsatsen har bevisats 

 Barnet har rätt till anpassad information och till en offentlig försvarare vid förhör 

 Barnet får enbart frihetsberövas före rättegång som en sista utväg 

 Barnet som är frihetsberövat får inte isoleras 

 Barnet ska – om det är frihetsberövat före rättegång – vara frihetsberövad kortast möjliga tid 
och aldrig mera än 30 dagar 

 
Det är FN:s barnrättskommitté som granskar efterlevnaden av barnkonventionen. Kommittén har begärt 
uppgifter om det totala antalet barn under 18 år som satts i polisarrest och den genomsnittliga tid som 
barnen är frihetsberövade. Sverige har inte kunnat lämna dessa uppgifter eftersom regeringen inte 
begärt att polismyndigheterna för denna typ av statistik.  
 
Genom Barnombudsmannens arbete med rapporten vet vi idag att i Sverige under 2011 sattes barn i 
polisarrest vid 3 052 tillfällen. Samma år häktades 120 barn i väntan på rättegång. Av dessa hade 80 % 
restriktioner. I de flesta fall får barnet tillbringa 22 av dygnets 24 timmar ensam i sitt rum! En 
återkommande kritik mot Sverige både från Europarådets tortyrkommitté och från FN:s kommitté mot 
tortyr gäller användning av restriktioner vid häktning. Vid den senaste granskningen 2009 handlade de 
allvarligaste bristerna om barns frihetsberövande.  
 
Den bild som framträder är enligt Barnombudsmannen helt oacceptabel. Det finns systematiska och 
långtgående brister i efterlevnaden av frihetsberövade barns grundläggande mänskliga rättigheter.  
 
Rapporten avslutas med förslag till regeringen på nödvändiga åtgärder. Dessa är; 
 

1. Frihetsberövande före rättegång som en sista utväg 
2. Inför tidsgränser 
3. Inget barn ska placeras i arrest i dess nuvarande utformning 
4. Inget barn som misstänks för brott ska isoleras under utredningstiden 
5. Restriktioner ska individualiseras för barn 
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6. Alla barn ska alltid ha tillgång till en offentlig försvarare från det första förhöret 
7. Inrätta ett oberoende barnombud 

 
När rapporten offentliggjordes kunde vi höra och läsa korta inslag och artiklar i media. Sedan har det 
varit tyst. Ingen vet om det pågår något arbete inom departement och myndigheter. 
 
Rallarrosen har de senaste 10 åren uppmärksammat Internationella Barndagen genom aktiviteter, 
föreläsningar, diskussioner och brev till landets statsminister där vi ställt olika aktuella krav.  
 
Barnombudsmannens rapport är skrämmande och visar att det finns mycket att göra – även i Sverige – 
för att stärka barns ställning och mänskliga rättigheter.  
 
Vi föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att  uppdra åt våra kvinnor i riksdagen att driva de krav som Barnombudsmannen  

formulerat  
att  uppdra åt förbundsstyrelsen att på olika sätt synliggöra och bilda opinion för ovanstående krav  
  
Östansjö och Hallsberg 2013-04-13 
 
Gunnel Hedström    Siv Palmgren Kicki Johansson 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
5:15 Barn och ungdomar i arrest och häkte 
Föredragande Carina Ohlsson 
 
Motionärerna tar upp en mycket angelägen fråga. 
 
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) får inget barn utsättas för tortyr eller 
annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Enligt FN:s specialrapportör mot 
tortyr står isolering av unga, oavsett hur länge, i strid med artikel 7 i FN:s konvention om de 
medborgerliga och politiska rättigheterna samt artikel 16 i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.  
 
Enligt barnkonventionen får gripande, anhållande, häktning, fängslande eller andra former av 
frihetsberövande av ett barn endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. Varje 
frihetsberövat barn ska behandlas humant och med respekt för människans inneboende värdighet och 
på ett sätt som beaktar behoven hos personer i dess ålder.  
 
Enligt FN:s barnrättskommitté krävs ett åtskilt rättskipningssystem för barn som misstänks för brott 
eftersom barn skiljer sig från vuxna när det gäller fysisk och psykisk utveckling samt känslomässiga och 
utbildningsrelaterade behov. Barnombudsmannen anser precis som motionärerna att det krävs flera 
förändringar om Sverige ska leva upp till de krav barnkonventionen ställer. 
 
De förslag som räknas upp är högst relevanta och som vi som S-kvinnor bör följa bl.a. i riksdagen. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att  bifalla motion 5:15 
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Motion 6:1 
Nerdragning av vapenexporten 
Skåne 
 
Jag börjar med ett citat av Inga Thorsson, nedrustningsexpert och f d ordförande i det 
socialdemokratiska kvinnoförbundet. Citatet är hämtat från ett tal som Inga höll vid den 11:e 
kvinnokongressen maj 1964. Det lyder som sådant:   
”Vid en konflikt mellan viljan att bidraga till en minskning av krigsriskerna och tron på att man ökar 
försvarets styrka i händelse av krig måste det förra ges obetingat företräde”. 
 
Svensk vapenexport. Vem gagnar den? De exportinriktade försvarsindustriföretagen vill få oss att tro att 
svensk exportpolitik står och faller med vapenexporten eller att svensk försvarsindustri är beroende av 
vapenexporten för att bevara sitt kunnande och sin sysselsättning. Det är inte så. Stora delar av 
försvarsindustrin klarar att hålla både sysselsättning och kunnande utan export. Möjligen är 
försvarsindustrin beroende av att testa sina produkter i skarpt läge såsom i krigförande situationer. I 
själva verket är vapenexporten starkt koncentrerad till ett fåtal företag max 10 st. 
Också av ett annat skäl är det inte riktigt att säga, att kunnandet och kompetensen inom svensk 
försvarsindustri upprätthålls genom export i glappen mellan det svenska försvarets beställningar. Order 
utifrån kommer inte kontinuerligt utan mellan dessa tillfällen är det svårt att upprätthåll full 
sysselsättning. 
 
Svensk försvarsindustri skall inte drivas av sysselsättningsskäl. Ej heller för att medverka i en svensk 
exportdrive. Den skall enbart drivas för det svenska försvarets behov. I dag när vi har avskaffat den 
svenska värnplikten så har behovet minskat radikalt. Idag är i nämnd ordning de tio största 
importörerna: Kina (9 procent), Indien (7 procent), Förenade Arabemiraten (6 procent), Sydkorea (6 
procent), Grekland (4 procent), Israel (3 procent), Singapore (3 procent), USA (3procent), Algeriet (3 
procent), Pakistan (3 procent). 
 
Vapenexporten ökade från år 2008 till år 2009 med 7 %. Vår totala export för 2009 var 13,5 miljarder 
kronor. En hisnande summa. Några av dessa ovanstående länder är direkt involverade i krigförande 
situationer. USA bl.a. i Afghanistan. Israel använder svenska kikarsikten i Gaza och det ockuperade 
Västbanken. Listan kan göras lång över där den s.k. restriktiva svenska vapenexporten tillåter att svenska 
vapen användes i krigförande situationer. 
 
För inte så länge sedan kunde vi läsa att svenska vapen granatkastaren Carl-Gustaf används i Burma för 
att bekämpa rebeller. Detta trots att vår vapeninspektion har förbjudit all export till Burma. Vi har alla ett 
ansvar för nedrustningen i världen. Vi kan börja med att följa upp den kamp som våra S-kvinnor drev 
med Inga Thorsson i spetsen. Vi kan inte huka oss bakom EU-förordningar och andra liknande fördrag. 
 
Därför yrkar jag:  
 
att  socialdemokraterna verkar för att den svenska vapenexporten skall  

upphör 
 
Hannas den 15 december 2012, Ingalill Bjartén 
 
Ystads S-kvinnor har vid medlemsmöte, söndagen den 6 december 2012, beslutat anta motionen som sin 
egen. Siw Olsson, ordförande  
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Förbundstyrelsens utlåtande över motion  
6:1 Neddragning av vapenexporten 
Föredragande Lena Sommestad 
 
Motionen yrkar ”att socialdemokraterna verkar för att den svenska vapenexporten ska upphöra”. Detta 
yrkande ligger i linje med beslut vid S-kvinnors förbundsmöte 2011, som biföll yrkanden om att S-kvinnor 
ska verka för avveckling av svensk vapenexport och vapenproduktion och för en omställning från militär 
till civil produktion i svensk vapenindustri. Förbundsmötet 2011 tog också beslut om att S-kvinnor aktivt 
ska verka i frågan genom inlägg i media och seminariearrangemang. Förbundsstyrelsen noterar samtidigt 
att yrkandet i motion 6.1 är riktat till Socialdemokraterna, inte till S-kvinnor. S-kvinnor kan endast ta 
beslut om förbundets egen ståndpunkt i frågan samt verka pådrivande för att ändra partiets linje. 
 
S-kvinnor har sedan Förbundsmötet 2011 lyft frågor om fred och säkerhet som en av S-kvinnors 
prioriterade frågor. S-kvinnor har i linje med detta tagit ställning mot ett nytt JAS-projekt och agerat 
tillsammans med övriga sidoorganisationer för att stoppa vapenexport till diktaturer och modernisera 
regelverket för svensk vapenexport. 
  
S-kvinnor har anordnat en kurs för fredsambassadörer, tillsammans med Palmecentret och övriga 
sidoorganisationer, och S-kvinnors ordförande har deltagit i debatter om vapenexporten, bland annat i 
Almedalen 2012. 
 
Förbundsstyrelsen anser att S-kvinnor tillsammans med övriga sidoorganisationer fortsatt bör driva 
frågan om en avveckling av svensk vapenexport. Det är samtidigt viktigt att betona att kravet på 
avveckling ska ses i ett långsiktigt perspektiv. 
 
På kort sikt vill Förbundsstyrelsen prioritera ett aktivt arbete för att säkerställa att den rådande, strikta 
vapenexportlagstiftningen följs i varje enskilt beslut. Undantag för export till diktaturer eller länder som 
kränker mänskliga rättigheter kan aldrig accepteras. Ökad insyn krävs i Exportkontrollrådets beslut om 
exportlicenser. 
 
Förbundsstyrelsen välkomnar att viktiga steg mot en mer restriktiv vapenexportpolitik togs på 
Partikongressen i Göteborg. I Framtidskontraktet formuleras riktlinjerna för vapenexportpolitiken inför 
nästa mandatperiod på följande sätt:    
 
”Socialdemokratin behöver ta ett politiskt ansvar för att ställa om försvarsindustrin till en ny 
säkerhetspolitisk situation och modernisera regelverket för vapenexport, bland annat genom att införa 
ett så kallat demokratikriterium. Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till 
diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. Socialdemokraterna vill 
ta initiativ till större öppenhet och transparens vad gäller Exportkontrollrådets behandling av 
exportlicenser genom att riksdagen informeras.” 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att arbetet för att på sikt avveckla svensk vapenexport är angeläget, inte 
minst i ljuset av att Sverige idag är världens största vapenexportör per capita. Svensk vapenexport har 
därtill vuxit kraftigt i omfattning under senare år, bland annat som ett resultat av minskad efterfrågan 
från den svenska Försvarsmakten. Exportvärdet har tredubblats på endast tio år. En betydande del av 
svensk vapenexport går därtill numera till icke-demokratier. Enligt Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen gick mer än en tredjedel av svensk krigsmaterielexport under 2012 (34 procent) till 
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20 länder som den amerikanska organisationen Freedom House klassade som icke-demokratier, 
däribland Brunei, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Pakistan.  
 
S-kvinnor har en lång tradition av fredsfrämjande arbete och avser att fortsatt verka pådrivande i partiet 
i syfte att stegvis ställa om svensk militär produktion till civil produktion med målet att avveckla 
vapenexporten.  
 
Förbundsstyrelse föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att  anse motionen besvarad 
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Motion 6:2 
Sverige ska inte vara i krig! 
Stockholms stad  
 
Sverige har för första gången sen början av 1800-talet blivit en krigförande nation. Sverige är i dag i krig. 
Det förnekades länge men när regeringarna i Danmark, Tyskland och Storbritannien sa att deras soldater 
med samma uppdrag som de svenska var ute i krig och dödade så kunde den svenska regeringen inte 
fortsätta att förneka att vi nu är i krig.  
Varför är det numera ingen politiker, som talar om fred? Alla tycks bara utgå från att krigsinsatser är 
nödvändiga. Varför är det så få som protesterar mot att Sverige är i krig i Afghanistan? Och varför var det 
så lätt att delta i NATO:s insats i Libyen? Varför var det så förledande att våra JAS-plan fick ”erfarenhet av 
stridsuppgifter” att vi ställde upp under NATO:s befäl? 
Utan demokratisk debatt har Sverige gått från fredsfrämjande internationella uppdrag till 
fredsframtvingande uppdrag där dödandet är en del. Sverige deltar idag knappast i FN:s fredsinsatser. 
Vid flera tillfällen har FN bett om svenskt deltagande i fredsbevarande aktioner men fått nej. Sverige 
bidrar nu med bara ett tiotal militärer av FN:s totala fredsstyrka på 84 000. Tidigare har Sverige varit en 
stor nation bland FN:s blå baskrar. Idag är vi istället i NATO-hjälmar med i NATO-ledda krigsoperationer.  
 
På några år har Olof Palmes fredslinje med tonvikt på samtal, förhandlingar och politiska lösningar 
övergivits. Vi är inte längre ute i världen och mäklar fred, envist sätter samtal och förhandlingar om fred 
före krigsinsatser. Thage G. Peterson har påmint i tal och skrift om vårt ansvar att driva fredsfrågor och 
undvika deltagande i krigsinsatser. 
 
Kriget i Afghanistan har pågått längre än första och andra världskriget tillsammans. Kriget har lett till 
tiotusentals dödade afghaner, flera hundratusen sårade och miljoner som drivits på flykt från sina hem.  
Att satsa på kriget i Afghanistan är att stärka den orättvisa fördelningen av kapital i världen. Just nu är 
risken stor att vårt land till följd av att Sverige blivit en part i Afghanistankriget slår sönder det goda 
internationella anseende som Sverige haft med framgångsrika medlingsinsatser genom bland andra 
Hjalmar Branting, Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Alva Myrdal och Olof Palme. 
Alva Myrdal brukade säga, att det är ovärdigt att vara passiv. Det finns alltid någonting vi kan göra! 
 
Den Svenska Afghanistankommittén har ett mycket gott rykte och en omfattande verksamhet sen många 
år. Kommittén slår inte följe med stridande soldater. De vill hålla en rågång till dem. Fredliga lösningar 
innebär att knyta fasta kontakter med civilbefolkningen och de lokala styresmännen. Anställa folk som 
behärskar språken, som känner till kulturen. Svenska Afghanistankommittén gör ett mycket bra arbete 
också för att påverka opinionen i Sverige mot kriget. Sverige kan bygga på vår långa fredstradition och 
göra en långt mer värdefull fredsinsats än vad vi kan som en liten kugge i USA/NATOs väldiga 
krigsapparat. Vi har blivit förbundna med krig istället för med fred. Det är oerhört tragiskt. 
 
Det svenska kriget i Afghanistan är ett stort hemlighetsmakeri. Regeringen talar inte om vad kriget har 
kostat och vad det idag kostar de svenska skattebetalarna. Våra generaler som leder de svenska 
styrkorna i Afghanistan, vill inte informera om hur många människor som har dödats eller lemlästats av 
svenska kulor.  Men genom krigsrapporter vet vi att svenska soldater har dödat. Den rådande svenska 
linjen med yrkesförsvar och en övergång till fredsframtvingande insatser har lett till att 100 miljoner 
kronor enbart under 2011 satsas för att få svensk ungdom intresserad av soldatlivet. 
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För årskostnaden för en enda svensk soldat i Afghanistan skulle vi kunna ge ett års skolgång för 7 311 
afghanska barn eller driva sjukvårdskliniker i 12 byar med vardera sju sjukvårdare i ett år eller ge hjälp 
vid 84 000 förlossningar. 
 
Det är ofta och främst socialdemokratiska kvinnor som satt fredsarbetet på dagordningen i Sverige. Alltid 
i motvind men med framgång. I den långa raden av svenska fredskämpande kvinnor finns Elin Wägner 
som var fredsbudskapets författarinna. Hon höll envist fast vid att aktiv kamp mot våld och krig leder så 
småningom till fred. Alva Myrdal, var Sveriges nedrustningsförhandlare och skapade SIPRI, Stockholm 
International Peace Research Institute. Hon erhöll Nobels fredspris 1982. Inga Thorsson, Agda Rössel, 
Maj-Britt Theorin, Anita Gradin, Anna Lindh, Lena Hjelm Wallén, Margot Wallström och många fler 
fortsatte hennes opinionsbildande och internationella förhandlingsarbete. De har följts av en rad starka 
fredsivrande kvinnor internationellt.  
 
Dessa dagar påminns vi om kvinnokampen för fred. Kvinnorna i Liberia tilldelades Nobels fredspris 2011 
för sin kamp mot inbördeskriget. Kvinnorna bestämde sig för att stoppa kriget. Nu fick det vara nog. Nu 
vill vi ha fred. Våra barn ska ha mat och kläder. Inte död eller avhuggna armar och ben. Våra barn ska gå i 
skola. Inte bära vapen. Krigsherrarna besegrades av kvinnornas budskap: Freden står över allt annat. 
Likadant var det i Rwanda. Kvinnorna organiserade sig och krävde inflytande på beslutsfattande poster. 
Efter det gräsliga folkmordet 1994 var det kvinnorna som hade väljarnas förtroende. De beslutade 
genom sin majoritet i det demokratiskt valda parlamentet att lagens strängaste straff skall döma 
våldtäktsmän. De har genom budgetbeslut ökat anslagen till skolgång för alla och sjukkassa för alla.  
 
Sveriges varumärke skall vara fred och fredsförhandlingar. Sverige skall samarbeta med andra 
fredsivrande regeringar och vara med i fredsbevarande operationer under klart FN-mandat, med 
soldater i FN:s blå baskrar inte i NATO:s hjälmar. Sverige ska ha en fredslinje. Vi skall bygga fred med 
humanitär hjälp. Fredsframkallande insatser, civila insatser, infrastruktur för skolor, sjukhus, vägar, 
brunnar, men också sociala program och utbildningsinsatser. Framtidsbesluten skall gynna kvinnor och 
barn, fredsmäkleri och utbildning av fredsmäklare.  
Vi behöver bygga upp en armé av fredsmäklare för försoning och för förebyggande av konflikter. Vi har 
ett par lärosäten som utbildar fredsmäklare på högskole- och universitetsnivå. Och vi kan förbereda fler 
både kvinnor och män för arbete i världen. Grunden är samarbete med den afghanska befolkningen eller 
andra folk i länder med pågående strider.  
 
Vi hemställer att S-kvinnor Stockholms stad beslutar:  
 
att  Sverige genast lämnar kriget i Afghanistan och inte deltar som krigförande part i något annat krig 
att  ytterligare stöd ges till Afghanistankommittén för att uppnå FN:s milleniemål i Afghanistan före 

år 2015 
att de 100 miljoner som avsatts för att informera ungdomen att soldater behövs och att de ska delta 

i krig istället överförs till utbildning för fredsmäklare och fredsinsatser 
att  FN-besluten att öka andelen kvinnor i beslutsfattande och fredsfrämjande insatser skall 

genomföras 
att  kravet överlämnas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen och utrikesutskottet 
 
Bromma 2011-11-27: Traneberg-Ålsten-Bromma, TÅB, Socialdemokratiska kvinnoklubb har enhälligt 
antagit ovanstående motion som sin egen. Gerd Sjöberg-Granlund, ordförande. 
Stockholm 2013-03-24: Antagen på socialdemokratiska kvinnodistriktets årskonferens 2012.  
Moa Neuman ordförande 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
6:2 Sverige ska inte vara i krig 
Föredragande Lena Sommestad  
 
Förbundsstyrelsen anser liksom motionären att Sveriges varumärke i det internationella samarbetet bör 
vara fredsarbete och fredsförhandlingar.  
 
Förbundsstyrelsen ser med oro på att svenska internationella insatser under senare år allt mer har 
kommit att domineras av militära, fredsframtvingande insatser under NATO-flagg, så som operationen i 
Afghanistan, medan svenska insatser i FN-ledda, fredsbevarande operationer däremot har minskat.  
 
Förbundsstyrelsen konstaterar, med anledning av yrkandet i att-sats 1 att Sverige genast lämnar kriget i 
Afghanistan, att det finns beslut på att den svenska militära insatsen i Afghanistan ska avslutas under 
2014. S-kvinnor anser att det är angeläget att den militära insatsen avslutas snarast och välkomnar att 
tillbakadragandet nu är nära förestående. S-kvinnor anser också, liksom motionären, att Sverige 
framöver bör ge högre prioritet åt samtal, förhandlingar och fredliga lösningar i Afghanistan (och i andra 
länder som plågas av krig och konflikt). S-kvinnor välkomnar att den socialdemokratiska Partikongressens 
har tagit beslut om en vitbok om Afghanistan. 
 
Förbundsstyrelsen noterar samtidigt att Sverige, enligt Regeringens proposition 2012/13:41, Fortsatt 
deltagande i den svenska säkerhetsstyrkan i Afghanistan, ska bidra med 200 instruktörer i Afghanistan 
efter 2014, och de stöd- och skyddsinsatser som en sådan utbildningsinsats kan kräva.  
S-kvinnor menar att utbildning för polis och säkerhetsstyrkor är viktig för att stärka säkerheten för 
civilbefolkningen i Afghanistan. Detta har lyfts fram av bl.a. Svenska Afghanistankommittén och 
biståndsorganisationen Kvinna till kvinna. Förbättrad kunskap om bl.a. rättssäkerhet och mänskliga 
rättigheter krävs för att stärka inte minst kvinnors säkerhet (Svenska Dagbladet Brännpunkt 14 maj 
2013). 
 
S-kvinnor vill dock, liksom Afghanistankommittén och Kvinna till kvinna, betona att en svensk 
utbildningsinsats, om den genomförs, ska vara en civil mission under ledning av FN. Sverige bör inte delta 
i utbildningsinsatser tillsammans med NATO, eftersom detta innebär en risk för fortsatt svensk 
medverkan i militära operationer. 
  
När det gäller det andra yrkandet i att-sats 1, att Sverige ”inte deltar som krigförande part i något annat 
krig”, menar Förbundsstyrelsen att detta yrkande är för långtgående. På hemmaplan har Sverige ett 
territoriellt försvar vars användning inte kan uteslutas. Internationellt har Sverige åtaganden i linje med 
FN:s beslut om Responsibility to Protect (2005). Enligt FN:s principer om staters ansvar att skydda sin 
egen befolkning kan det internationella samfundet, som en sista utväg när till exempel folkmord eller 
etnisk rensning hotar, ingripa med militära medel. Frågan om när och hur militära medel bör användas 
för att skydda ett lands befolkning är kontroversiell och andra åtgärder bör självklart alltid vidtas i första 
hand (som medling, ekonomiska sanktioner etc.) Förbundsstyrelsen menar dock att militär intervention i 
detta sammanhang inte kan uteslutas.  

När det gäller bistånd (att-sats 2) noterar Förbundsstyrelsen att regeringen i samarbete med 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet redan har fattat ett beslut om ett långsiktigt och omfattande 
bistånd till Afghanistan. Enligt proposition 2012/13:41 består Sveriges åtagande under perioden 2015–
2024 i att stödja Afghanistan med ett indikativt volymspann om sammantaget 8–8,5 miljarder kronor. 
Förbundsstyrelsen konstaterar vidare att Afghanistan idag hör till Sveriges viktigaste biståndsländer. 
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Afghanistankommittén, som enligt motionärens yrkande bör få ytterligare resurser, är en betydande 
biståndsaktör och har, så vitt Förbundsstyrelsen kan bedöma, en självklar roll även i framtidens svenska 
biståndssatsningar. Socialdemokraterna har därtill signalerat en ambition att i framtiden ytterligare 
stärka samarbetet med aktörer i civilsamhället (förslag till Agenda för global utveckling, mars 2013). Med 
detta anser Förbundsstyrelsen att motionens att-sats 2, om ytterligare stöd till Svenska 
Afghanistankommittén, kan anses besvarad. 

I att-sats 3 yrkas att de 100 miljoner som avsatts för att informera ungdom om att soldater behövs och 
att de ska delta i krig, istället överförs till utbildning för fredsmäklare och fredinsatser. Förbundsstyrelsen 
instämmer i behovet av mer utbildning till fredsinsatser men bedömer att förslaget om att ta pengar från 
Försvarets informationsinsatser är problematiskt, bl.a. därför att något särskilt anslag för just detta 
ändamål inte finns i statens budget. Kursutbudet på universiteten är också en fråga för de enskilda 
lärosätena. Förbundsstyrelsen menar att motionärens intention att stärka det fredsfrämjande arbetet 
kan drivas på andra sätt. 

Slutligen: Ett centralt krav för S-kvinnor, när det gäller stöd och bistånd till Afghanistan, är självklart att 
framtida bistånd ska inriktas på att stärka flickors och kvinnors välfärd och rättigheter. Förbundsstyrelsen 
vill därför bifalla att-sats 4 om att öka andelen kvinnor i beslutsfattande och fredsfrämjande insatser, 
enligt FN-beslut. 

Kvinnors rättigheter är redan idag ett prioriterat område för biståndet till Afghanistan, men mer kan 
göras. Det framgår bland annat av rapporten Missing the Target, som förra året presenterades av 
organisationerna Kvinna till kvinna, Svenska Afghanistankommittén och Operation 1325. Rapporten 
Missing the Target är den hittills största studien av Sveriges insatser i Afghanistan inom FN- resolutionen 
1325 (om kvinnor, fred och säkerhet). 

En av de slutsatser, som organisationerna själva drar av rapporten, är att biståndet till Afghanistan bör 
villkoras när det gäller att skydda kvinnors rättigheter och representation. Därtill behövs en 
handlingsplan vad gäller kvinnor, fred och säkerhet (med utgångspunkt från resolution 1325) och en 
internationell uppförandekod som garanterar representation av afghanska kvinnor vid internationella 
konferenser (debattartikel av Lena Ag, Lotta Hedström och Maj-Britt Theorin, Expressen, 9 november 
2012).  

Motionen överlämnas till s-kvinnor i riksdagen 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att anse att-sats 1-3 och 5 besvarad  
att bifalla att-sats 4 
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Motion 6:3 
Kärnkraftverken i Norra Europa 
Norrbotten 

Motion till kvinnodistriktet årsmöte i Norrbotten  

Vid årsmötet 2012 i Nordkalottkommittén så handlade detta om Länsstyrelsen i Norrbottens riskansvar 
för bl.a. kärnkraft och andra områden som de måste slå larm om ifall det händer något utanför också 
våra gränser. 

Länsstyrelsen i Norrbotten har inte ansvar för händelser utanför Sveriges gränser, vilket innebär att om 
det t.ex. händer något vid Kola Kärnkraftverk som ligger ca 30-50 mil från Norrbotten och Lappland så 
finns inte det ansvaret att varna oss liggande hos Länsstyrelsen i Norrbotten. Kola Kärnkraftverk har 2 
reaktorer som Tjernobyl hade och 2st från 1960-talet. Utöver risken av detta så finns ännu mera väte-, 
atom- och kärnrisker i vår närhet. 

Nu talas det dessutom om ett kärnkraftverk i Finland i vår närhet. 

Jag yrkar:  

att vi påtalar i lämplig instans viktigheten av att Länsstyrelsen i Norrbotten måste också se sitt 
ansvar för risker utanför våra gränser 

att  vi påtalar att Sveriges Länsstyrelser eller annan instans bör ges befogenheter 
att  också ha ett ansvar för miljörisker och ifall det händer något utanför våra gränser som kan 

påverka våra invånare. 
att  motionen tas upp i lämplig instans Om den bifalls den skickas vidare till kvinnoförbundets 

årskongress 
att  att-satserna vid bifall skickas till S-gruppen i EU 
att  att-satserna vid bifall skickas till riksdagens S-grupp 

 
Eva Hedesand Lundqvist, Luleå 
Medlem i kvinnoklubben Frida Luleå 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 6:3 och 6:4 besvaras tillsammans  
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Motion 6:4 
Krisplanering och beredskap vid en kärnkraftsolycka 
Nina Drakfors  
 
Riksrevisionen påpekar att Sverige saknar en riktig krisplanering och beredskap vid en kärnkraftsolycka. 
 
Ännu en gång skakades vår falska trygghet i grunden när den största kärnkraftskatastrofen sedan 
Tjernobyl drabbade japan 11 mars 2011. Januari 2011 sa japans premiärminister att de hade världens 
säkraste kärnkraftverk som skulle klara både jordbävningar och tsunamis. Idag vet vi bättre, då vi två 
månader efter Japans premiärministers uttalade fick vara med om att Fukushima nödkylsystem 
kollapsade och en exposition, som inte skulle kunna inträffa orsakade miljö och människor för radioaktiv 
strålning. 
 
Säkerhetsbristerna var inte okända men togs inte på allvar. Flera allvarliga tillbud har även drabbats våra 
svenska kärnkraftverk. Förvisso har inte den svenska västkusten drabbats av en tsunami. I Japans 
kärnkraftskatastrof handlade inte om i första hand om att tsunamin orsakade haveriet, utan att 
nödkylsystemet som inte längre fungerade. Detta har även hänt Forsmark 2006, då förlorad 
strömförsörjning till nödkylsystemet var när att Sverige fått sin härdsmälta. Maj 2011inträffade en brand 
i reaktorinneslutningen på Ringhals 2 och detta trots att hela kärnkraftverket står under särskild tillsyn, 
på grund av strålsäkerhetsmyndigheten kritik mot dess bristande säkerhetskultur. 
 
Om Sverige drabbas av ett kärnkraftshaveri kommer stora delar av Sverige befolkning i Västsverige 
behöva evakueras. Och i dagsläget vet vi inte vilka som ska vara hjältarna vid en härdsmälta. Vi måste 
förbereda oss och ha en beredskap för det osannolika, och om det värsta skulle inträffa, vad gör vi då? 
 
Därför föreslår undertecknad förbundsmötet: 
 
att  Sverige upprättar en krisplanering och beredskap vid en kärnkraftsolycka. 
 
Motionär: Nina Drakfors styrelseledamot i S-kvinnor Skaraborg 
Partidistrikt: Skaraborgs läns Socialdemokratiska Partidistrikt 
Arbetarkommun: Skaras Socialdemokratiska Arbetarkommun 
Motionens sänds till kongressen som enskild av: Nina Drakfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 6:3 och 6:4 besvaras tillsammans  
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 
6:3 Kärnkraftverken i norra Europa 
6:4 Krisplanering och beredskap vid en kärnkraftsolycka 
Föredragande Åsa Lindestam 
 
Motionerna behandlar angelägna frågor om krisplanering och beredskap.  
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har ansvaret för att varje år framställa en 
handlingsplan för radiologiska och nukleära hot tillsammans med andra aktörer. Förslag på åtgärder 
rapporteras årligen till regeringen. Dessutom gör MSB rapporten Nationell riskbedömning fortlöpande. 
 
När det gäller Länsstyrelsernas ansvar genomförs på alla länsstyrelser en Risk och Sårbarhetsanalys, RSA. 
I Norrbottens RSA bör risk även utanför vårt land tas med. Lagen om Skydd mot olyckor, LSO/FSO ger alla 
länsstyrelser ett ansvar att planera för de särskilda åtgärder som kan komma att behöva vidtas vid risk 
för eller vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Dessa ska innehålla samtliga 
olyckor i eget län, annat län i Sverige och om olyckan inträffar i annat land men påverkar svenskt 
territorium. 
 
I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten som larmar. Vid internationellt larm kommer det från IAEA 
till EU eller SMHI. Med hjälp av Rakelsystemet ska detta sen larmas ut över Sverige. SSM har även 
bilateralt avtal med bl.a. Finland. 
 
När det gäller krisplanering och beredskap i samband med kärnkraftsolyckor instämmer 
Förbundsstyrelsen med motionären om att det är viktigt att uppmärksamma den granskning som gjordes 
av Riksrevisionen (RiR 2008:9). Riksrevisionen konstaterade allvarliga brister i beredskapen särskilt ifråga 
om långsiktiga konsekvenser av en kärnkraftsolycka.  
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att kärnkraftssäkerheten ständigt måste bevakas och utvecklas. Detta 
sker också inom ramen för den Socialdemokratiska riskdagsgruppens arbete, bl.a. i syfte att förbättra 
effektivitet och samordning. Förbundsstyrelsen menar att det är viktigt att det arbetet fortsätter. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att   anse motionerna 6:3 och 6:4 besvarade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


