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Motion 7:1 
Program för miljön, hållbar utveckling och jordens överlevnad 

Örebro 
 
Vid förbundsmötet i Borås 2009 skulle ett klimatpolitiskt program antas. En både kritisk och omfattande 
diskussion fördes. Frågan skulle återkomma i en remissomgång. Det förslag som senare skickades till 
klubbarna var i princip det som diskuterades i Borås. Vad hände sedan? 
 
På förbundets hemsida, Vår politik A-Ö, Miljö, finns en text som behöver korrekturläsas! Jag vet inte 
heller om det är vårt klimatpolitiska program jag läser.  
 
Under rubriken studier/Idébank kan man ta sig till rubriken Kvinnor, miljö och hållbar utveckling och där 
läsa under texten Inspiration förbundsordförandens text till socialdemokraternas programkommission 
”Hållbar utveckling – ett kvinnoperspektiv”. 
 
Inte enkelt om någon – medlem, intresserad allmänhet, media – vill se var S-kvinnor står i olika frågor 
som handlar om miljö och hållbar utveckling! 
 
Intrycket är att S-kvinnor inte bryr sig om miljö- och hållbarhetsfrågorna. Ingenting kan väl vara mera 
felaktigt, eller… 
 
Varför har vi inte 

 Ett program för miljön, hållbarheten och jordens överlevnad?  

 En hemsida där det är enkelt att hitta vad vi tycker på området? 
 
Jag föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att  ett program utarbetas som omfattar de viktiga framtidsfrågorna om miljön,  

hållbarheten och jordens överlevnad 
att  hemsidan ses över så att man enkelt hittar all text som visar vad vi tycker om t.ex. miljöfrågorna 
 
Östansjö 2013-04-13 
Siv Palmgren 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
7:1 Kvinnor, miljö och hållbar utveckling  
Föredragande Lena Sommestad  
 
Motionären konstaterar att det år svårt att på S-kvinnors hemsida få en bra bild av S-kvinnors 
ståndpunkter i miljö- och klimatpolitiken.  
 
Förbundsstyrelsen instämmer i denna kritik. Som hemsidan idag är utformad är det inte helt lätt att hitta 
en samlad information om S-kvinnors syn på miljö- och klimatfrågorna. Ett arbete för att utveckla 
hemsidan pågår dock och kommer förhoppningsvis att göra det enklare att hitta information om såväl 
miljö- och klimatpolitiken som andra politikområden i framtiden. S-kvinnors Klimatpolitiska 
handlingsprogram, som antogs 2010, ligger under fliken Vår politik/Rapporter. En länk till det 
klimatpolitiska handlingsprogrammet finns även under fliken Studie- och idébank/Kvinnor, miljö och 
hållbar utveckling. Fliken ”Miljö” under Vår Politik/A-Ö sammanfattar mer kortfattat S-kvinnors syn på 
såväl miljö- som klimatpolitiken. 
 
Våren 2012 beslutade S-kvinnors förbundsstyrelse att påbörja ett utvecklingsarbete för att stärka S-
kvinnor som aktör i miljö- och klimatpolitiken. Lena Sommestad och Sara Karlsson, riksdagsledamot och 
S-kvinna från Södermanland, utsågs till ansvariga. Arbetet inleddes under hösten 2012. Som mål sattes 
att ”påverka S i en grönare riktning och göra S-kvinnor till en tydligare röst i den miljöpolitiska debatten.” 
S-kvinnor ska enligt projektplanen också bidra till att bredda miljödebatten inom Socialdemokraterna; 
”från dagens fokus på miljödriven tillväxt till bredare frågor om värderingar, livsstil och tillväxtens 
gränser.”   
 
För att underlätta miljöpolitiska studier och diskussioner inom S-kvinnor sammanställdes under hösten 
2012 litteraturtips om miljöfrågor på S-kvinnors hemsida (Studie- och idébanken). Samtidigt inleddes ett 
utvecklingsarbete kring miljöpolitiken. Som ett första steg anordnades ett informellt rundabordssamtal 
med tre miljödebattörer: Stefan Edman, Sverker Sörlin och Gerd Johnsson-Latham. Seminariet, ”Hållbar 
frihet – bärande värden i socialdemokratisk miljöpolitik” hade fokus på miljöpolitikens värdegrund, som 
ofta försummas i socialdemokratisk miljöpolitisk debatt, men som alltid har varit central i feministiskt 
miljöpolitiskt tänkande. Samtalet blev utgångspunkt för ett seminarium arrangerat av S-kvinnor och 
miljönätverket Egalia på Partikongressen i Göteborg, ”Hållbar frihet: Hur kan feminismens perspektiv 
förändra miljöpolitiken?” 
 
Förbundsstyrelsen instämmer i att S-kvinnor bör utforma ett program som omfattar de viktiga 
framtidsfrågorna om miljön, hållbarheten och jordens överlevnad. Ett sådant program kan, enligt 
Förbundsstyrelsens uppfattning, utformas på olika sätt och en kommande förbundsstyrelse bör ha stor 
frihet att bestämma formatet. Ett program om miljö och hållbar utveckling från S-kvinnor behöver inte 
ha ambitionen att täcka hela det miljöpolitiska fältet utan kan utgöra ett komplement till partiets 
riktlinjer för miljö- och klimatpolitiken. Programmet bör särskilt knyta an till feministiska miljöperspektiv. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att  bifalla motion 7:1   
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Motion 7:2 
Strategi för vindkraft 
Örebro 
 
Partikongressens beslut om Framtidskontraktet pekar ut de långsiktiga mål som ska gälla för 
socialdemokratin kring alla viktiga framtidsfrågor.  
 
I avsnittet ”Ansvar för morgondagen med en bättre miljö idag” beskrivs de viktigaste prioriteringarna 
inför den kommande mandatperioden. Där står t.ex. att vi ska främja investeringar i utbyggnad av bland 
annat vind, sol och biobränslen. 
 
För att vi ska nå dit vi vill, måste konkreta strategier utarbetas. 
 
Runt om i landet pågår, ibland riktigt svåra, diskussioner om vindkraftsutbyggnad. Många olika intressen 
står emot varandra och enskilda människor känner stark oro.  
 
Vi är övertygade om att en nationell strategi för vindkraftsutbyggnaden skulle vara ett bra stöd för 
kommunerna i deras arbete med att bidra till en hållbar utveckling inom energi-området. På samma sätt 
är det angeläget att en nationell strategi för vindkraft till havs utarbetas. 
 
Vi är också övertygade om att samhället behöver ta ett mycket fastare grepp över hur inter-nationella 
investerare tar för sig. Det finns goda exempel på överenskommelser där företag som tillåts att etablera 
sig genom avgifter får bidra till utveckling av områden som de exploaterar. Sådana exempel bör studeras 
för att ev. kunna användas inom hela miljöområdet. 
 
Vi föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att  uppdra till förbundsstyrelsen att i partiet driva frågan om att både en nationell  

vindkraftsstrategi och en nationell strategi för vindkraft till havs utarbetas  
att  uppdra till förbundsstyrelsen att påverka partiet så att metoder för att återföra vinster till lokal 

utveckling från exploatörer utarbetas 
 
Östansjö 2013-04-13 
Siv Palmgren  Kicki Johansson 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
7:2 Strategi för vindkraft  
Föredragande Lena Sommestad 
 
Motionen tar upp den viktiga frågan om vindkraftsutbyggnad. Motionären vill dels att förbundsstyrelsen 
ska driva krav på en nationell vindkraftsstrategi, dels påverka partiet så att metoder för att återföra 
vinster till lokal utveckling från exploatörer utarbetas. 
 
Förbundsstyrelsen kan konstatera att Socialdemokraterna under lång tid har arbetat för 
energiomställning och att Sverige länge låg i framkant och var en förebild för många andra länder.  
 
Vindkraft är ett av de energislag som Socialdemokraterna mycket aktivt har arbetat för att främja. Redan 
2006 presenterade den dåvarande socialdemokratiska regeringen en svensk vindkraftsstrategi, inklusive 
planering för havsbaserad vindkraft. Många svenska kommuner arbetar idag aktivt med en strategisk 
utbyggnad av vindkraft.  
 
Under första halvåret 2012 byggdes 104 stycken vindkraftsverk med en installerad effekt på 200 MW. I 
Sverige finns totalt 2110 verk med en installerad effekt på 2935 MW.  
 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären om att fortsatt aktivt arbete med vindkraftsutbyggnad är 
angeläget men menar samtidigt att det är en öppen fråga om det bästa sättet är att driva på för 
vindkraften är en ny nationell vindkraftsstrategi.  Det finns många andra insatser som idag kan vara väl så 
angelägna. Mot den bakgrunden väljer Förbundsstyrelsen att besvara den första att-satsen, som yrkar på 
att S-kvinnor driver på för en nationell vindkraftsstrategi. 
 
Vad gäller att återföra vinster till lokal utveckling, det som ofta i folkmun kallad bygdepeng, noterar 
förbundsstyrelsen att detta är en fråga som har diskuterats intensivt under senare år. Det förekommer 
idag att vissa bolag ger så kallad bygdepeng och andra inte. 
 
Idén om att återföra resurser till de bygder, där exploatering sker, är på många sätt attraktiv, men den 
rymmer också komplikationer. Förbundsstyrelsen vill peka på att den senaste socialdemokratiska 
Partikongressen, mot den bakgrunden, beslutade att avvisa förslag om att införa särskilda 
ersättningssystem för till exempel vindkraft till kommuner och regioner. Man motiverade detta enligt 
följande: 
 
”Den svenska vindkraftsutbyggnaden har på sina håll kritiserats i förhållandet till lokala intressen. Förslag 
har lyfts om att ersättningssystem till de kommuner som berörs av vindkraftsutbyggnad och andra 
energislag ska tas fram. Partistyrelsen vill framhålla att en vindkraftsetablering långt ifrån bara behöver 
vara en kostnad utan också kan vara en investering som möjliggör nya arbetstillfällen. Exempelvis är 
vindkraftskooperativ en utbyggnadsform som kan gynna landsbygdsutveckling och lokal delaktighet i – 
och acceptans för – utbyggnadsprojekt. Vindkraftsanläggningar kräver bygglov, ibland också detaljplan 
utifrån plan- och bygglagen. Större vindkraftverk miljöprövas utifrån miljöbalken. Det är svårt att se 
utifrån vilka grundvalar man sedan i ett andra led skulle koppla på ett ersättningssystem och 
avgränsningar för vilka som skulle erhålla denna ersättning. Av dessa skäl avvisar partistyrelsen förslag 
om att införa särskilda ersättningssystem eller skatteregler för olika typer energislag till kommuner och 
regioner.” 
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Förbundsstyrelsen vill till detta tillägga att det, som Förbundsstyrelsen uppfattar det, är ett mycket 
långtgående förslag att generellt driva krav på att vinster från enskilda företag, som i någon form 
exploaterar naturmiljön, ska återföras till lokal utveckling. Många företag skulle i så fall omfattas, från 
vattenkraftsföretag till skogsbolag och gruvbolag.  
 
Förbundsstyrelsen ser mot denna bakgrund inte att det finns skäl för S-kvinnor att i dagsläget driva en 
annan linje än den som partiet har enats om ifråga om ”bygdepeng” från vindkraftsbolag. 
Förbundsstyrelsen vill inte heller mer generellt förorda en politisk handlingslinje som utgår från att 
vinster från enskilda företag som exploaterar lokal naturmiljö ska återföras direkt till de kommuner eller 
regioner, där företagen verkar.   
 
Däremot ska S-kvinnor självklart vara en aktiv aktör för en regionalpolitik som skapar rättvisa och 
jämställda villkor i hela landet.  
De delar av Sverige, inte sällan glesbygder, där naturresurser som vind skog, malm och vatten 
exploateras, ska ha goda utvecklingsmöjligheter. Den nationella politiken ska säkerställa att regioner i 
landet, som bidrar med naturresurser till det nationella välståndet, ska ha rimliga återflöden och att 
exploatering av naturresurser i olika former, som till exempel utbyggnad av vindkraft, blir ett långsiktigt 
och positivt tillskott till den lokala ekonomin. 
 
Förbundsstyrelsen förbundsmötet besluta: 
 
att  anse att-sats 1 besvarad 
att  avslå att-satsen 2 
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Motion 7:3 
Elcertifikat och elskatter 
Gävleborg 

 

Elcertifikatsystemet bidrar till att öka de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke 
förnybara källor. 

Grundprincipen för systemet är att producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh 
som producerats.  

Samtidigt har elhandelsföretagen en skyldighet att införskaffa en viss mängd elcertifikat i förhållande till 
sin försäljning och användning av el, så kallad kvotplikt. Genom försäljningen av elcertifikat får 
producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen.  

Därigenom ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara källor. 

De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, biobränslen, solenergi, 
geotermisk energi, vågenergi samt torv i kraftvärmeverk. 

Jag har upptäckt att de som har gamla anläggningar som producerar förnyelsebar energi får minskade 
andelar av elcertifikat trots att de producerar enbart förnyelsebar energi i dessa anläggningar. 

Vi borde se över hela systemet med hur man producerar energi så att alla som producerar förnyelsebar 
energi får bättre utdelning av skatter och certifikat. 

Det skall vara fördelaktigt att satsa på nya anläggningar, forska fram nya sätt att producera förnyelsebar 
energi samt att rusta och investera i redan fungerande anläggningar. Det skall vara dyrt att fortsätta 
producera elenergi ur produkter som inte är förnyelsebara. 

Jag yrkar: 

att S-kvinnors utreder och driver frågan i motionens anda och att man skall  
förändra Elcertifikaten och Elskatterna så att de gynnar all förnyelsebar elproduktion 

att  både nybyggda och gamla anläggningar som rustas och underhålls som  
producerar förnyelsebar energi får ta del av systemet med lägre skatter och fler elcertifikat 

att  Sandvikens kvinnoklubb antar denna motion som sin egen och skickar den vidare till S-kvinnors 
förbundsmöte 

 
Marie Frestadius 
Ordförande Sandvikens S-kvinnor 
 
Gävleborgs S-kvinnors distriktsårsmöte bifaller motionen och beslutar att ta den som sin egen och sända 
vidare till förbundsmötet 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
7:3 Elcertifikat och elskatter 
Föredragande Lena Sommestad 
 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att gynna all förnybar elproduktion 
och att elcertifikaten är en nyckel till framgång. 
 
Förbundsstyrelsen menar dock att det kan finnas goda skäl till att subventions- och skattevillkoren i vissa 
fall skiftar för olika energislag och att det inte heller är orimligt att subventioner till förnybar energi i 
vissa fall fasas ut över tid. 
 
Elcertifikaten infördes år 2003 för att öka produktionen av förnybar energi. Elcertifikaten ska alltså 
fungera som ett investeringsstöd. Detta innebär dels att energiproduktion som sedan länge är etablerad, 
som storskalig förnybar vattenkraft, inte ingår i systemet för elcertifikat, dels att elcertifikaten ges till 
energianläggningar under en begränsad tid. Elcertifikaten kan alltså inte, som motionären efterfrågar, 
gynna all förnyelsebar elproduktion. 
 
Ett av de energislag som har byggts ut kraftigt i Sverige med stöd av elcertifikatsystemet är bioenergin. 
Eftersom elcertifikaten syftar till att stötta investeringen, inte den långsiktiga driften, har dock ett antal 
kraftvärmeverk fasats ut ur elcertifikatsystemet. Detta har givetvis varit en stor utmaning för många 
kraftvärmeverk, som under ett antal år har kunnat stärka sin ekonomi genom elcertifikaten. 
Förbundsstyrelsen konstaterar dock att modellen med utfasning låg i korten från början och att det inte 
ligger i linje med elcertifikatsystemets grundläggande konstruktion att, som motionären efterfrågar, ge 
lika villkor för gamla och nya anläggningar. 
 
När det gäller elskatter är dessa i hög grad riktade mot konsumtionen, inte mot produktionen. Den 
beskattning av elproduktion som finns är heller inte densamma för olika typer av energianläggningar. 
Idag beskattas till exempel storskaliga vattenkraftsanläggningar, där produktionskostnaderna är låga, 
med en form av fastighetsskatt. Elkraft som produceras i vindkraftverk, däremot, är skattefri. 
Förbundsstyrelsen anser att denna typ av variation i beskattning är rimlig. 
 
Sammanfattningsvis instämmer Förbundsstyrelsen i motionärens ambition att främja alla typer av 
förnybar energiproduktion men anser att de förändringar som yrkas för elcertifikatsystemet och för 
elskatterna inte är en framkomlig väg. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att  avslå motion 7:3  
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Motion 7:4 
Beskattning av elen 
Skåne 
 
Elpriser är en stor utgift i många hushåll. Speciellt hårt drabbas de som bor i egna hus och de som har 
direktverkande el eller värmer upp sina hus med elpannor. 
 
Efter avregleringen av elkraften har priserna ständigt ökat och nätavgifterna har stigit med stora belopp. 
Detta utan att vi har någon möjlighet att påverka. Nätbolagen har ju delat upp Sverige mellan sig 
förutom några små ännu självständiga bolag. Den enskilde brukaren har ingen möjlighet att kunna 
påverka vilket nätbolag som man vill anlita. 
 
Nu har Sverige även blivit uppdelat i fyra elområden där den billigaste elen tillhandahålls i Norrland och 
den dyraste i Södra Sverige. Dessutom så utgår det höga elskatter som en ytterligare belastning för 
hushållen. Är det rimligt att man skall betala skatt på skatten? Det gör vi i Sverige. Vi betalar 
mervärdesskatt på elskatten. Är detta rimligt frågar jag en gång till. 
 
Med anledning av ovanstående så yrkar jag:  
 
att  Socialdemokraterna skall verka för att momsen på elskatten skall tas bort 
att  Socialdemokraterna skall verka för att den orättvisa indelningen i fyra områden  

jämnas ut så att den södra delen av Sverige får mindre energiskatt 
att  motionen bifalles och sändes till den socialdemokratiska riksdagsgruppen 
 
Hannas på Österlen den 7 december 2011 
Ingalill Bjartén 
S-kvinnor i Ystad 
 
Ystads S-kvinnor har behandlat motionen vid medlemsmöte den 11 december 2011 och antagit den som 
sin egen. 
 
Ystads S-kvinnor  
Siw Olsson 
Ordförande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 7:4 och 7:5 besvaras tillsammans  
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Motion 7:5 
Enhetliga elpriser i Sverige  
Skåne 
 
Bakgrund  
Danskarna som krävde att vi skulle stänga Barsebäck har anmält oss för EU-kommissionen som hotat att 
dra oss inför EU-domstolen för att danskarna fick betala högre pris för vår elexport. Inför hotet från EU 
delade Svenska Kraftnät 2011-11-01 in Sveriges elmarknad i fyra områden.  Detta innebär bl.a. att vi här i 
Skåne får betala ett mycket högre elpris än medborgare i övriga Sverige.  Men den egentliga orsaken 
skymtar i en artikel 2012-03-05 av Svenska Kraftnäts chef Mikael Odenberg på DN debatt "Sveriges nya 
elområden gör leveransen av el effektivare" där han pläderar för ett permanentande av 
elprisområdena.  Men där står också:  

"För att långsiktigt reducera risken för att det av och till uppstår ett högre elpris i Sydsverige finns bara 
två möjliga handlingsalternativ. Det ena är att bygga ny elproduktion i Skåne. Det andra är att bygga ut 
ledningsnätet så att mer el kan överföras från norra Sverige. Det senare är mitt och Svenska Kraftnäts 
ansvar. Därför beslöt vår styrelse i september att investera nära 7,5 miljarder kronor i en ny 
stamnätsförbindelse från Närke till Skåne. Denna del av den så kallade Syd Västlänken kommer, när den 
står klar 2015, att öka överföringskapaciteten med i storleksordningen 25 procent och utjämna 
eventuella kvarvarande prisskillnader."  
 
Elproduktion är gemensam investering och del av folkförsörjningen.   Elproduktionen tillhör 
folkförsörjningen och utbyggnaden - även i norr - har betalts med medel som kommer från hela landet.  
 
Skåningarna skall få betala för Kraftnäts investeringsbrist och högerregeringens flathet. För att skyla över 
denna fadäs börjar man prata om att elområdena gör elleveranserna "effektivare". Högerregeringens 
accept av orättvisan är märklig - elområdena är helt onödiga.  Ett rimligt svar till EU hade varit ni får 
avvakta till dess vi har byggt ut elnätet.  Vi kan som medlemsland inte bryta de krav som svensk 
folkförsörjning kräver.  
 
Vi föreslår att distriktsmötet beslutar:  

att indelningen i elprisområden avvecklas och 
att  motionen sändes till S-kvinnors Förbundsmöte 

Hannas 15 december 2012 
Ingalill Bjartén 

Ystads S-kvinnor har vi medlemsmöte, söndagen den 16 december 2012, beslutat anta motionen som sin 
egen. 

Siw Olsson ordförande  

 

 
 
Motion 7:4 och 7:5 besvaras tillsammans  
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 
7:4 Beskattning av elen  
7:5 Enhetliga elpriser i Sverige  
Föredragande Lena Sommestad 
 
Sedan 1 november 2011 är Sverige uppdelat i fyra elprisområden. Tanken bakom är att elpriset ska 
påverkas av elproduktion och efterfrågan på el. Elproduktionen är låg i syd medan efterfrågan är hög. I 
norr råder motsatt förhållande, elproduktionen är hög men efterfrågan på el är lägre. Därför är priset 
högre i syd och lägre i norr. Men priset har inte bara höjts i södra Sverige utan även ända uppe i 
Stockholmsområdet. 
 
Indelningen i elprisområden är enligt regeringen en nödvändig anpassning till EU:s regelverk. 
Bakgrunden är den danska branschföreningen Dansk Energi anmälde Sverige till kommissionen för 
regelbrott mot EU-rätten 2006. Svenska Kraftnät hade enligt anmälan begränsat exporten av el till 
Danmark och istället gynnat svenska konsumenter. 
 
Elmarknadsinspektionen har utrett vilka konsekvenser indelningen i elprisområden hittills fått. En effekt 
är att marknaden för fasta elpriser inte fungerar längre. Utbudet av fasta priser är begränsat vilket gör 
att de fasta priserna blir högre än de skulle vara. En annan effekt är att indelningen har lett till en 
permanent högre nivå på elpriset i södra Sverige. 
 
Förbundsstyrelsen anser att regeringen bär ett stort ansvar för den nuvarande situationen. Man har inte 
aktivt försökt undvika den olyckliga indelningen i elprisområden och inte heller satsat tillräckligt på att 
bygga ut stamnätet. Det är inte rimligt med så stora skillnader i elpris mellan olika delar av landet. 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att lösningen på frågan är att indelningen i elprisområden avvecklas (bifall 
att-sats 1, motion 7:5). En sådan åtgärd tillgodoser också yrkandet i att-sats 2. 
 
Motion 7:4, som är inriktad mot beskattning, berör frågan om momsen på elskatten. För att besvara den 
frågan krävs först en redogörelse för några grundläggande fakta ifråga om svensk beskattning. 
Punktskatt och mervärdesskatt regleras idag av EU-direktiv. Lite förenklat blir en vara punktskattepliktig 
vid tillverkningen medan mervärdesskatteplikten inträder då en vara eller tjänst tillhandahålls eller 
levereras. 
 
EU:s sjätte mervärdesskattedirektiv reglerar vilka varor och tjänster som kan ha nedsatt momssats 
relativt den generella moms som ett land har. I bilaga H finns sjutton kategorier om möjliga undantag. El 
ingår inte i dessa kategorier varför Sverige inte har möjlighet att ta bort momsen på el utan att hamna i 
EU-domstolen för brott mot EU:s momsdirektiv. Vi kan inte heller bestämma att punktskatten inte ingår 
då momsen beräknas. Motionsyrkandet om avskaffad moms på el måste därför avslås. 
 
Förbundsstyrelsen noterar avslutningsvis att motion 7:4 mer generellt lyfter problemet med att 
beskattning på el skapar höga elpriser, som slår hårt på många hushåll. Förbundsstyrelsen instämmer i 
problembilden men vill också påminna om att elbeskattning inte bara är en fiskal åtgärd utan också 
rymmer miljö- och klimatpolitiska aspekter. Det finns skäl för S-kvinnor att driva krav på en 
fördelningspolitiskt mer genomtänkt energipolitik. Beskattning av el bör till exempel kombineras med 
insatser för att göra det möjligt för fler att byta direktverkande el till andra värmekällor. 
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Förbundsstyrelsen konstaterar sammanfattningsvis att båda motionerna ifrågasätter indelningen i 
elprisområden. Förbundsstyrelsen instämmer i detta och bifaller motion 7:5 med yrkandet ”att 
indelningen i elprisområden avvecklas”.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående förbundsmötet besluta:  
 
7:4  
att avslå motion 7:4  
 
7:5  
att  bifalla motion 7:5  
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Motion 7:6 
Elbolagen gör oss livegna  
Birgit Skoog 
 
Motion till S-kvinnors förbundsmöte den 23-25 augusti 2013  
 
Jag blev inte medveten om att jag tillhörde elbolagens livegna förrän jag ärvde mina föräldrars hus i 
Värmländska Lesjöfors för några år sen. Var vi än bor i vårt land, så tillhör vi något elnät, som vi själva 
inte kan säga upp. Vi kan byta elleverantör, men aldrig byta nät. Följaktligen får vi finna oss i det pris, 
som nätägaren bestämmer att bolaget ska ha för att distribuera elen. Vi bestalar dels för ett fast 
abonnemang, dels ett pris per kilowatt- timme. Min livegenskap har jag på två ställen, dels u Åhus, där 
nätet ägs av det kommunala elbolaget C4 Energi och där kostnaden är drygt 6 öre/kWh, dels i Lesjöfors, 
där det privatägda Fortum anser sig behöva 24 öre/kWh för sin distribution. Men bolaget har 
miljardvinster också!  
 
Infrastruktursatsningar  
 
När vi pratar om infrastruktursatsningar, så gäller det för det mesta vägar och järnvägar. När det gäller 
elmarknaden, ska vi skilja på produktion och distribution. Den här motionen handlar om distributionen, 
dvs. elnätet.  
 
Hur kommer det sig att motorvägar, gator och vägar, järnvägar, broar, tunnlar, bilfärjor, tunnelbanor, 
flygplatser, med mera byggs med skattemedel och som vi sedan använder gratis? När det gäller själva 
livsnerven för vår överlevnad – elnätet – så har det styckats upp i stort sett i privata bitar, som ägs av 
stora elbolag – i Sverige Vattenfall, Fortum, Eon – där vi betalar olika priser beroende på var vi bor eller 
äger en fastighet. Varför är inte elnätet också gratis?  
 
Det finns protester mot detta. I Småland finns ”Elnätsupproret” och Villaägarnas Riksförbund skriver i ett 
brev till sina medlemmar: ”Du betalar 8292 kr/år i elnätskostnad. Det är 4824 kr mer än de som har 
landets lägsta elnätpris! Varför är det så stora skillnader? Jo, det finns olika elnät i landet, en bara ett pris 
på varje plats. Elnät är därmed en monopolmarknad, där du som kund inte har någon valfrihet.  
Den framtida energipolitiken  
 
Stefan Löfven var tidigt ute, som ny partiledare för drygt ett år sedan, och önskade en bred 
blocköverskridande överenskommelse om den framtida energipolitiken. Hela spektrumet av olika 
energikällor skulle belysas och analyseras för att få en allsidig bild av framtidens behov av energi. Vilken 
fantastisk framtidssatsning han ville åstadkomma – inte bara för industri och näringsliv – utan också för 
en säker infrastruktur och hela välfärdssamhällets behov och tjänster och för alla invånare i det här 
landet. Den borgerliga regeringen sa naturligtvis nej till en sådan partiöverenskommelse. Viktiga 
framtidsfrågor, som sträcker sig längre än till valet 2014, finns inte på deras agenda. De har ju redan 
byggt in sig i kärnkraften. Stora industrinationer har redan börjat fasa ut kärnkraften efter katastrofen i 
Japan. Även Sverige kan drabbas av jordbävningar trots att vi bor i Skandinaviens urberg. Orkaner kan vi 
nog också vänta oss i framtiden på grund av klimatförändringar.  
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Slutats  
 
Med anledning av vad jag skrivit kräver jag att S-kvinnor arbetar för:  
 
att  elnätet i Sverige ska vara gratis i likhet med övrig infrastrutur  
att  en blocköverskridande överenskommelse om den framtida energipolitiken  

snarast kommer till stånd  
att  makten och ägandet av själva livsnerven i vårt moderna samhälle – elnätet – ska ligga i hela 

folkets händer, dvs. hos riksdagen och staten 
att  viktiga beslut om våra två grundläggande nyttigheter för vår överlevnad – tillgången till billig och 

säker el samt rent vatten – ska vara grundlagskyddade 
 
Åhus den 11 april 2013  
Birgit Skoog  
S-kvinnor Åhus  
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
7:6 Elbolagen gör oss livegna  
Föredragande . Lena Sommestad 
 
Elnätet är i likhet med stora delar av vår infrastruktur skattefinansierat, utöver det betalar vi en kostnad 
för elleveransen.  Att införa gratis energileveranser anser förbundsstyrelsen inte är en realistisk väg och 
lämnar många frågetecken om finansieringen i vårt befintliga system.  
Att ytterligare utreda finansieringen för svensks elproduktion är en omfattande fråga som ligger utanför 
S-kvinnors, och som vi idag saknar resurser och möjligheter att genomföra.  
 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning vad gäller att sats två om blocköverskridande 
energiöverenskommelse. Det är en av de viktigaste frågorna inför framtiden. Att medborgare och företag 
känner tillit till framtidens energislag och prisbild är viktigt för tillväxten och ekonomin. 
Socialdemokraterna har under flera år sträckt ut handen till regeringen för att uppnå detta, men hitintills 
har regeringen avböjt.  
 
Förbundsstyrelsen vill i detta sammanhang påpeka att ägandet av energibolag aldrig har varit fullt ut 
statligt utan i mångt och mycket har kommunerna ägt sina bolag. Den avregleringen som genomfördes 
1996 efter inträdet i EU anser förbundsstyrelsen är realistiskt utifrån krav på att inte ha monopol. Dock 
kan man rikta kritik mot att det är tre stora bolag som dominera marknaden.  
 
Grundlagar skiljer sig från lagar genom de procedurer som omgärdar ändringar, vilket gör dem 
omständigar att ändra (eller införa) och därigenom beständigare. Sverige har fyra grundlagar:  
 
1. Regeringsformen, som främst formar Sveriges statsskick.  
2. Successionsordningen, som reglerar Sveriges tronföljd.  
3. Tryckfrihetsförordningen, som reglerar tryckfrihetens definitioner och restriktioner.  
3. Yttrandefrihetsgrundlagen, som reglerar Svenskarnas rätt att uttrycka åsikter och tankar i olika medier 
och kanaler.  
 
Frågor om infrastruktur och människans tillgång till el och vatten omfattas alltså inte av 
grundlagsskyddet enligt att-sats 4.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att avslå att-sats 1, 3 och 4 
att anse att-sats 2 besvarad 
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Motion 8:1 
Öka tillgången till kollektivhus i Stockholms stad 
Stockholms stad  
 
Inom Stockholm finns endast ett tjugotal kollektivhus. Dessa har olika karaktär och olika omfattning av 
kollektiva aktiviteter. Ett stort antal personer är intresserade av denna boendeform, om det fanns fler 
kollektivhus skulle antagligen antalet personer som känner till och är intresserade av kollektivhus vara 
ännu större. Informationen om kollektivboende är mycket bristfällig. 
 
I några kollektivhus ingår gemensamt deltagande i matlagning, städning och annan skötsel av huset. 
Denna form har rönt stort intresse då det främjar gemenskap och motverkar ensamhet. Dessa hus har 
tillkommit genom att intresserade personer kommit samman och tagit kontakter med bostadsbolag. 
Tillsammans med intresserat bolag har man sedan gemensamt kunnat komma fram till hur husen kan 
planeras för att möjliggöra den form av gemenskapsboende som man velat skapa. 
 
Några har även inriktat sig mot deltagare i högre åldrar, som ett led i att förbereda ett boende även efter 
pensioneringen. Andra har strävat mot ett mer miljövänligt boende. 
 
Kravet på deltagande skapar en god gemenskap, upplevs som utvecklande då man lär känna andra 
människor väl. De boende kan då också lättare hjälpa och stödja varandra, när detta kan behövas. 
 
I gemenskapen kan införas en del resurser som tv, datorer, dagstidningar, bibliotek, vävstol, strykjärn 
mm som gör boendet även mer ekonomiskt. Även den samverkande matlagningen inklusive matinköp 
blir också billigare. 
 
Intresset för kollektivhus beror på de många fördelar som kollektivhus har 
 
o Det skapar trygghet och säkerhet 
o Det uppskjuter behovet av äldreboende och hemtjänst. Detta är särskilt viktigt med tanke på det 
ökande antalet äldre 
o Det ger möjlighet för människor i olika åldrar att hjälpa varandra 
o Det ger en gemenskap och förminskar ensamheten i samhället 
o Det är en mötesplats för många människor i olika åldrar 
o Genom många arbetsgrupper och aktiviteter ger det möjlighet till många olika fritidssysselsättningar 
o Det är ekonomiskt att bo där eftersom man behöver mindre lägenhet tack vare de gemensamma 
utrymmena. Man behöver inte heller en egen TV, bibliotek eller symaskin osv. 
Kollektivhus kan utformas på olika sätt, t ex genom att inrikta sig mot olika åldersgrupper. 
Kollektivhus kan vara antingen hyresrätt eller bostadsrätt. Vi förordar att man skapar kollektivhus med 
olika utformning för att ge större valfrihet. 
 
Vi kräver att S-kvinnor verkar för: 
 
att  man skapar kollektivhus i de nya bostadsområden som planeras och byggs 
att  mer information skapas om kollektivhus 
 
Anita Pospisil, Ordförande i Allmänna kvinnoklubben 
 
Antagen på socialdemokratiska kvinnodistriktets distriktsmöte 23 mars 20013 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
8:1 Öka tillgången till kollektivhus i Stockholms stad 
Föredragande Hillevi Larsson 
 
Motionärerna går på ett mycket bra sätt igenom alla fördelar som finns med kollektivhus. Gemenskap, 
uppskjutet behov av äldreboende, möjlighet för människor i olika åldrar att mötas och hjälpa varandra, 
möjlighet till gruppaktiviteter på fritiden, ekonomiska besparingar för de boende som kan utnyttja 
gemensamma ytor och dela på TV, bibliotek, symaskin med mera.  
 
Det är helt rätt som motionärerna skriver att vi bör verka för kunskapsspridning om 
kollektivhusmodellen och för att kollektivhus som boendeform finns med när nya bostadsområden byggs 
och planeras.  
 
Det enda problemet med motionen är att den heter ”Öka tillgången till kollektivhus i Stockholms stad”. 
Men tillgången till kollektivhus behöver inte bara öka i Stockholm utan även i övriga landet! Att verka för 
fler kollektivhus i Stockholm är främst en uppgift för S-kvinnor i Stockholm. S-kvinnoförbundet centralt 
bör ha ett bredare uppdrag. Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen anses besvarad.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
  
att anse motion 8:1 besvarad  
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Motion 9:1 
Förändra livsmedelsskatter 
Gävleborg 
 

Idag är det billigare att köpa onyttiga livsmedel än en del nyttiga livsmedel som vi behöver och mår bra 
av. 

Det finns många saker ute i våra butiker och på våra restauranger som är billiga och onyttiga, jag 
kommer att ge några exempel: Det är en del som av ekonomiska skäl köper billig juice istället för bra 
juice eller frukt.  

Halvfabrikat istället för bra råvaror, vitt bröd istället för fullkornsbröd, läsk istället för mjölk, sötade 
flingor istället för gryner. 

Det är inte kunskapen som fattas utan tillgången på varor som produceras och säljs som lockvaror. 

En del av befolkningen har inte ekonomi att köpa kravmärkta produkter. 

Samtidigt som befolkningen får högre och högre BMI, barn blir feta tidigt och rör sig mindre och mindre. 

Detta medför höga kostnader i sjukvården och vi får sämre folkhälsa. 

Vi skulle behöva se över om det går att förändra våra köp och matvanor genom att förändra 
livsmedelsskatterna. 

Jag skulle vilja att man undersöker om det går att ta ut en ”lyxskatt” på de varor som vi inte behöver, de 
varor som har hög socker och hög fetthalt, halvfabrikat samt hög skatt på tobak och alkohol. 

Jag vet inte om detta är möjligt med tanke på reglerna som rör våra inhemska producenter och EU-
lagstiftningen 
 
Efter detta enkla resonemang yrkar jag: 
 

att  Sandvikens kvinnoklubb antar denna motion som sin egen och skickar den vidare till S-kvinnors 
förbundsmöte 

att  S-kvinnors utreder och driver frågan i motionens anda om det går att införa ”lyxskatt” på 
onödiga matvaror, tobak och alkohol 
 

Marie Frestadius 

Ordförande Sandvikens S-kvinnor  

 
Gävleborgs S-kvinnors distriktsårsmöte bifaller motionen och beslutar att ta den som sin egen och sända 
vidare till förbundsmötet 
 

 

 

 

 

 

Motion 9:1, 9.24 och 9:25 besvaras tillsammans  
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Motion 9:24 
Skatt på läsk och godis 
Nina Drakfors 
 
Snabba kolhydrater som finns i läsk och godis bidrar till sjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Ett av de 
starkaste politiska verktygen för samhällsutveckling är att ha riktad skatt. Svensken har i flera år haft en 
rädsla för fett som visat sig vara helt obefogad. Fett från djurriket är inte skadligt för hälsa, utan 
livsnödvändigt för hjärnan och kroppen. Svensken har även i flera år ätit lågfettprodukter och framförallt 
så kallade snabba kolhydrater som finns i läsk och godis. Trots detta har svenskarna blivit alltmer 
överviktiga. Alltmer forskning talar för att det är läsk och godis som är skadligt för hälsan och inte 
naturligt fett med mättade fettsyror. Fetma orsakas av kombination av livsstil, miljö och arv. Glukos 
(druvsocker) och fruktos bidrar till höga blodfetter, åderförkalkning, stroke och utveckling av Alzheimers 
sjukdom. Vi står inför ett betydande folkhälsoproblem i form av vår stora sockerkonsumtion. Det är vårt 
sockerintag som bidrar till sjuklighet i hjärta kärlsjukdomar och höga blodfetter. Därmed är det viktigt att 
begränsa intaget av livsmedel som bidrar till höga blodfetter som läsk och godis. Danmark har infört 
skatt på onyttiga livsmedel i syfte att påverka folkhälsan. Reformen förväntas ge staten ökade inkomster 
med flera miljarder danska kronor per år. Det är dags att införa skatt på läsk och godis i Sverige. Skatt är 
ett viktigt politiskt styrmedel, och används det rätt kan det komma att påverka både beteende och 
samhällsutveckling. Det räcker inte bara med information, det är dags att våga vara ansvarstagande för 
folkhälsan och rikta ett skatteintag mot svenskens höga intag av godis och läsk.  
 
Därmed föreslår undertecknad förbundsmötet: 

 
att Socialdemokraterna skyndsamt arbetar fram ett förslag med riktad skatt mot läsk och 

godis. 
 
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 9:1, 9.24 och 9:25 besvaras tillsammans  
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Motion 9:25 
Hälsorevolution genom att sänka svenskarnas blodsocker 
Nina Drakfors 
 
Varje svensk äter cirka 43 kilo vitt socker per år samt 14 kilo av annan sockerform såsom stärkelsesirap, 
laktos och fruktos. Trots rådet från Livsmedelsverket att äta fettsnålt har vi i Sverige fått en 
fetmaepidemi. Om vi äter för mycket socker förvandlar levern sockret till fett, vilket leder till att onda 
kolesterolpartiklar blir mindre och fastnar lättare i kärlväggarna, vilket skapar ökad risk för 
åderförkalkning. Sockret klistrar sig fast kemiskt på bindväven och leder till att blodådror, hjärta blir 
stelare, vi åldras och blodtrycket höjs. Våra kroppar är inte skapta för att äta såhär mycket socker. 
Sockerbelastningen har skadliga effekter på kroppen och gör oss sjuka. Det är viktigt att vi ändrar vår 
livsstil och därmed minska risken för att insjukna i välfärdssjukdomar. Snabba kolhydrater som finns i läsk 
och godis bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar. Ett av de starkaste politiska verktygen för 
samhällsutveckling är att ha riktad skatt. Alltmer forskning talar för att det är läsk och godis som är 
skadligt för hälsan och inte naturligt fett med mättade fettsyror. Fetma orsakas av en kombination av 
livsstil, miljö och arv. Glukos (druvsocker) och fruktos bidrar till höga blodfetter, åderförkalkning, stroke 
och utveckling av Alzheimers sjukdom. Vi står inför ett betydande folkhälsoproblem i form av vår stora 
sockerkonsumtion. Det är vårt sockerintag som bidrar till sjuklighet i hjärta kärlsjukdomar och höga 
blodfetter. Det är dags att införa skatt på läsk och godis i Sverige. Skatt är ett viktigt politiskt styrmedel, 
och används det rätt kan det komma att påverka både beteende och samhällsutveckling. Det räcker inte 
bara med information, det är dags att våga vara ansvarstagande för folkhälsan och rikta ett skatteintag 
mot svenskens höga intag av socker. På det sättet får vi en bättre folkhälsa.  
 
Därmed föreslår undertecknad förbundsmötet: 

 
att  Socialdemokraterna i riksdagen skyndsamt arbetar fram ett förslag med riktad skatt på 

socker, läsk och godis. 
 
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 9:1, 9.24 och 9:25 besvaras tillsammans  
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9:1 Förändrade livsmedelsskatter 
9:24 Skatt på läsk och godis  
9:25 Hälsorevolution genom att sänka svenskarnas blodsocker   
Föredragande Hannah Bergstedt  
 
Motionärerna tar upp viktiga frågor som rör folkhälsa, ökade följdsjukdomar av övervikt och osund 
konsumtion av produkter som är skadliga för vår hälsa. Vad rör frågan om skatt på alkohol och tobak har 
Sverige idag punktskatter på båda dessa varor, och i de senaste budgetmotionerna i riksdagen har 
Socialdemokraterna lagt förslag om ökade skatter på båda dessa produkter.  

Generellt har den socialdemokratiska skattepolitiken präglats av att hålla en linje som ger tydlighet och 
undviker att skapa gränsdragningsproblematik, vilket skatt på t.ex. fett och socker skulle kunna ge 
upphov till. Men Socialdemokraterna har också noggrant följt våra grannländers införande, och 
effekterna av dessa.  

Danmark som tas upp som ett gott exempel, har efter utvärdering av sina punktskatter på fett och 
socker beslutat att ta bort dessa på grund av att det visat sig att danskarnas konsumtion av exempelvis 
godis och läsk inte har minskat, och intaget av mättat fett, i exempelvis mejeriprodukter har endast 
minskat marginellt. Många danska konsumenter har som en följd av skattehöjningarna istället valt att 
köpa billigare produkter med samma socker och/eller fettinnehåll, produkter som ofta har sämre kvalitet 
generellt.  

Det finns också tydliga indikationer på att konsumenterna valt att konsumera lika mycket fett och socker 
som tidigare (men till ett högre pris), och sparat in på frukt och grönsaker i stället. Vilket motverkar det 
som motionärerna vill uppnå. Erfarenheterna från Danmark är i linje med det som kommit fram i 
forskningen på området; att skatterna ger ett skevt socioekonomiskt utslag - skatter slår hårdast på 
låginkomsttagare. 
 
Ett framgångsrikt folkhälsoarbete bygger på ett gemensamt ansvarstagande mellan individen och 
samhället. Individens möjligheter att göra hälsofrämjande val ska aktivt stödjas av samhället. Men 
Förbundsstyrelsen anser samtidigt att folkhälsoarbetet och kopplingen till att minska klyftorna i 
samhället måste tydliggöras. De stora hälsoskillnaderna i Sverige är djupt orättvisa och kostsamma för 
samhället och därför vill Socialdemokraterna att det tillsätts en kommission för en jämlik folkhälsa. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 

att  avslå motion 9:1 
 
att avslå motion 9:24 
 
att  avslå motion 9:25  
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Motion 9:2 
Oläsbara texter på förpackningar  
Norrbotten 
 
Enligt lag så får hud och hårvårdsprodukter endast säljas om informationen på förpackningarna är 
outplånliga, lättlästa och väl synliga.  
 
Obligatorisk information som ingredienser, varningstexter och användningsområden är svårläst pga. för 
liten text, dåliga kontrastfärger eller glänsande behållare. 
 
Innehållet i kosmetika, krämer, schampon och hygienprodukter diskuteras allt mera. Om vi konsumenter 
skall kunna göra informerade val och kunna välja eller välja bort produkter så måste det gå att läsa 
förpackningstexten. 
 
Det är en skyldighet idag att kunna läsa innehållstexten pga. att allt flera i vårt samhälle är och blir 
allergiker.  
 
Blänkande förpackningar gör det svårare också att läsa förpackningarna. 
 
Jag yrkar: 

att   vi uppmanar tillverkarna att uppfylla lagen som säger att informationen ska  
 vara lättläst  

att  vi kräver också att Läkemedelsverket, som är tillsynsmyndighet skärper  
kontrollen 

att  motionen bifalls av årsmöte 
att  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 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 
9:2 oläsbara texter på förpackningar 
Föredragande Inga-Lill Röhr 
 
Oläsbara texter på förpackningar är ett lagbrott enligt Sveriges konsumenter och Konsumentföreningen.  
 
Bokstäverna är små, kontrasterna dåliga, raderna för långa och typsnitten i texterna är svårlästa. 
Att det är svårt att läsa vad som står på många förpackningar är ett problem även för konsumenter med 
normal syn. Det är en lagstadgad rättighet att kunna ta del av innehåll, näring, tillsatser m.m. 
 
Krav på förpackningar som har större storlek på bokstäverna, tydliga kontrastfärger och typsnitt, att inte 
använda blänkande material och inte för långa textrader. 
Livsmedelsindustrin, handeln tillsammans med livsmedelsverket kräver att åtgärder måste vidtas. 
 
Lättläst informationsmaterial är också en åtgärd kring enkelt avhjälpta hinder som 2010 skulle vara 
genomfört i hela landet. 
 
Tillverkare eller importörer har ansvaret för att de kosmetiska och hygien produkter de saluför är 
ofarliga, men Läkemedelsverket kontrollerar på olika sätt att företag och produkter uppfyller kraven. 
Enligt tillsynsförordningen 1998:900 under Miljöbalken är både Läkemedelsverket och kommunerna 
operativa tillsynsmyndigheter för kosmetika och hygien produkter, och arbetare med den typen av 
kontroller.  
 
Bland annat gäller detta kontroll av produktmärkning och verksamhetsutövare, föranlett av ärenden och 
förfrågningar.  
 
Den operativa tillsynen kräver ofta omfattande kompetens både på sakområdet och regelverket i fråga. 
Man har därför fördelat den operativa tillsynen så att Läkemedelsverket främst inriktar sig på tillverkar 
och importörer, samt analyser av produkter och biverkningar. Kommunerna inriktar sig främst på tillsyn i 
efterföljande led. Att uppmana tillverkarna att uppfylla lagen åligger alltså idag Läkemedelsverket.  
 
Läkemedelsverket redogör också för tillsynsområdets komplexitet och verkar för att hitta 
effektiviseringsmöjligheter.  Ett sätt att öka effektiviseringen är idag att flera kommuner samverkar 
under en projektledning. Ett exempel på Samordnad kemikalietillsyn är Skåne där 23 kommuner under 
2001 genomförde en omfattande tillsyn på över 2000 kosmetika och hygienprodukter på 261 
försäljningsställen (projektrapport, Länsstyrelsen Skåne)  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  

att anse att motion 9:2 är besvarad  
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Motion 9:3 
Fyra av tio matvaror brister i märkning  
Norrbotten 

Motion till kvinnodistriktets årsmöte i Norrbotten  
 
Vid en undersökning som gjorts av livsmedelshandlare i flera kommuner så visade det sig att av 142 
matvaror så saknade mer än var tionde produkt märkning på svenska och butiksförpackad mat som 
köttfärs, potatissallad och portionsförpackningar. Bristen i märkningen gällde även kontaktuppgifter, 
ingredienser och mängd. 
 
Granskningen gjordes på drycker, butikspackat, färdigförpackat, godis samt importerade produkter. 22st 
produkter saknade kontaktuppgifter- Om inte dessa finns med så går det inte att reklamera dem. 
Kontaktuppgifter skall innehålla namn och adress.  Datummärkning på drycker visade att märkningen var 
vänd åt fel håll. Den skall ange dag, månad och år. Anmärktes även på att uppgifter spridits ut på hela 
förpackningen och var svår att hitta. 
 
Kontrollen som gjordes utfördes utifrån att livsmedelslagen skall följas och att livsmedelshandlarna skall 
se till att märkning av varor görs enligt denna. Om vissa varor är felmärkta så kan det innebära en 
hälsorisk för konsumenterna. 
 
Jag yrkar: 

att vi kräver att livsmedelslagen skall följas av tillverkare och livsmedelsförsäljare avseende varors 
märkning 

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 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:3 Fyra av tio matvaror brister i märkning  
Föredragande Inga-Lill Röhr 
 
Tillverkare och livsmedelsförsäljare är ansvariga att följa svensk livsmedelslag avseende varors märkning, 
för alla produkter som saluförs i Svensk handel. Enligt livsmedelsverket finns detaljerade regler för hur 
livsmedel ska märkas med exempelvis ingrediensförteckning, vikt och bäst före-dag, för att konsumenten 
ska kunna välja mellan olika förpackade livsmedel i handeln. Vid köp av oförpackade livsmedel över disk 
kan man kunna fråga butikspersonalen om information. 
 
Syftet med märkningen är att konsumenten lättare ska kunna jämföra priser och kvalitet, undvika saker 
man inte tål, undvika gamla livsmedel, välja hälsosam kost, veta hur maten tillagas. För frågor om 
märkning av livsmedel vänder sig kunden i första hand till butiken, alternativt tillverkaren, 
kontaktuppgifter ska också finnas på produkten till den som tillverkar, förpackat eller sålt varan. Vid 
misstanke om felaktig märkning ska kommunen kontaktas, vanligen kommunens miljö- och 
hälsoskyddsförvaltning.  
 
Offentlig kontroll av denna lag utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter 
och kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer. Vid bedömningar av livsmedel görs en 
helhetsbedömning, både text och bilder. Märkningen ska vara tydlig, sann och rättvisande, samt inte 
vilseledande, så att konsumenten kan göra ett medvetet val vid köpet.  
 
Påföljder kan vara att kommun eller gällande kontrollmyndighet tar hand om varan. Ägaren kan under 
översyn av kontrollmyndighet göra varan duglig igen som livsmedel, annars kan den förstöras. 
Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet 
av beslut enligt denna lag 
 
Den som bryter mot Livsmedelslagen, med uppsåt eller oaktsamhet eller inte fullgör sina skyldigheter, 
kan tilldömas böter. Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 
skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller 
dock inte, om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning. 
 
Märkning av livsmedel regleras redan idag av Livsmedelslagen. Livsmedelsverket och ansvariga 
kontrollmyndigheter är ansvariga för kontroller av lagens efterlevnad och påföljder av detta.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  

att anse motion 9:3 besvarad  
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Motion 9:4 
Vad innehåller skolmaten? 
Skaraborg 
 
Kommunen ska säkerställa att råvaror och tillagning är av hög kvalitet. Andelen närproducerad och 
ekologisk mat utan onödiga tillsatser ska öka. Om vi inte redovisar vad maten innehåller eller har en 
uppföljning av vad maten innehåller, så kan ordet kvalitet endast vara ett fint ord som tryggar oss in i en 
falsk tro att maten är av hög kvalitet. Det är rimligt att ha som mål när det gäller skolmaten och dess 
kvalitet, att den då även redovisar sitt innehåll. Det är då den logiska följden att även ta reda på exakt 
vad som finns i den mat i skolan som serveras. I dagsläget vet ingen medborgare i Sverige vad de finns i 
den skolmat som serveras deras barn och detta gäller även alla politiker som har det yttersta ansvaret 
över den mat som serveras. Det är rimligt att veta vad maten innehåller för råvaror och tillsatser som 
serveras i skolan.  
 
Därmed föreslår S-kvinnor i Skaraborg förbundsmötet: 
 
att  Socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till att skolmaten ska innehållsdeklareras i minsta 

detalj 
att  Socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till att utreda vilken mat som är av  

betydelse för barns koncentrationsförmåga samt skolprestationen 
 
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  
9:4 Vad innehåller skolmaten?  
Frederagande Ann-Christine Furustrand  
 
Förbundsstyrelsen delar motionärens ambition i det självklara att eleverna i skolan skall serveras bra och 
näringsriktig mat.  Däremot delar inte förbundsstyrelsen uppfattningen att riksdagen skall ta över 
kommunernas ansvar för matens innehåll. Det Sveriges Riksdag har gjort är att tydligt markera i 
Skollagen att eleverna i grundskolan ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider.  
 
Det är kommunen eller den fristående skolans styrelse som beslutar om vilken mat som ska serveras och 
hur serveringen ska gå till. Enligt Skolverket så har en del kommuner en gemensam matsedel som följs i 
alla skolor, medan i andra kommuner har varje skola sin egen matsedel. Det ser alltså olika ut, varför det 
inte går att generalisera genom att säga att det ser ut på ett visst sätt.  Skolorna i Sverige har krav på sig, 
som Skolinspektionen granskar, att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete även inom 
måltidsverksamheten. Dokumentationen skall återkopplas till huvudmannanivån, dvs. ansvarig 
nämnd/styrelse i kommunen.  
 
En annan myndighet som aktivt finns med vad gäller skolmaten är Livsmedelsverket som på olika sätt ger 
råd och stöd till dem som arbetar med mat i tillexempel skolan om till exempel näringsbedömning och 
kvalitetssäkring och mycket mer. Enligt svensk livsmedelslagstiftning måste alla verksamheter som 
hanterar livsmedel ha ett system för egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är både att förebygga 
hälsorisker och att säkerställa redlighet.  Spårbarhet är ett av momenten i egenkontrollen och det är krav 
på att de som serverar mat kan spåra ingredienserna i maten i flera led bakåt. Kommunerna är de som 
ansvarar för tillsynen av egenkontrollen. 
 
Om det ändå är så att man upplever i en kommun, eller i en skola, att maten inte är tillräckligt bra, eller 
om man uppfattar att det är otydligt vad maten innehåller, så är det en utmärkt fråga för till exempel 
den lokala S-kvinnoklubben att driva politiskt lokalt i hemkommunen med till exempel krav på bättre 
provtagning på vad maten innehåller, etc.  
 
Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet  
 
att avslå motionen 
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Motion 9:5 
Läkarintyg vid sjukpenning 
Skurup 
 
För att sjukpenning ska utbetalas måste arbetsförmågan vara nedsatt med minst en fjärdedela p.g.a. 
sjukdom. Vid bedömning ska försäkringskassan bortse från andra faktorer än rent medicinska. För att 
arbetsförmågan ska vara nedsatt i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden krävs en betydande 
funktionsnedsättning. 
 
Tyvärr förekommer det att det medicinska underlaget är otillräckligt och att försäkringskassan inte tagit 
in en adekvat beskrivning av aktivitetsbegränsningen eller gjort en fördjupad utredning när underlaget är 
otillräckligt. 
 
När försäkringskassan bedömer en arbetsoförmåga krävs att det finns en diagnos som påvisar sjukdom. 
Läkarintygets innehåll och försäkringskassans agerande är alltså oerhört viktigt för bedömningen av att 
erhålla sjukpenning. 
 
I Sverige finns inget legalkrav när det gäller läkarintygets innehåll. 
 
Därför yrkar jag: 
 
att  S- kvinnor verkar för att nationella riktlinjer för vad ett läkarintyg ska innehålla 

upprättas 
att  S- kvinnor verkar för att försäkringskassan i det fall läkaren inte skrivit ett  

fullgott intyg har skyldighet att kräva förnyad utredning med ett korrekt intyg 
 

Inger Wennhall 
Kvinnoklubben i Skurup har beslutat att insända motionen som sin egen 
 
Inger Wennhall 
Ordförande 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:5 Läkarintyg vid sjukpenning 
Föredragande Eva-Lena Jansson 
 
Motionären lyfter upp dagens sjukförsäkringssystem och det regelverk som omgärdar rätten till 
sjukpenning. I motionen yrkas det på att S-kvinnor ska verka för nationella riktlinjer för att ett läkarintyg 
ska innehålla, samt krav på Försäkringskassan i de fall då läkare lämnat ofullständigt intyg. 
Förbundsstyrelsen anser precis som motionären att utformningen av intyg är viktig. Sedan några år 
tillbaka pågår ett gemensamt arbete mellan Försäkringskassan och SKL, Sveriges kommuner och 
landsting, för att förbättra kvaliteten på läkarintygen och gemensamma riktlinjer för hur dessa utformas. 
Förutom detta finns också Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller utfärdande av intyg. Frågan om intyg 
vid sjukskrivning är inte en enskild del. Den hänger ihop med det fyrkantiga regelverk med stenhårda 
tidsgränser som innebär att god kvalitet på ett intyg ändå inte kan garantera att den enskilde kan erhålla 
sjukpenning vid sjukdom. Förbundsstyrelsen anser att att-sats 1 därmed ska anses vara besvarad. 
 
Den senaste rapporten från Försäkringskassan visar ett snitt på 55 % godkända intyg, 45 % icke godkända 
intyg. Detta kan inte anses som acceptabelt då det äventyrar många enskildas förutsättningars rätt till 
ersättning. Det är ett rimligt krav att Försäkringskassan därmed ska begära ett nytt läkarintyg, så att varje 
person får en rättssäker prövning. En sådan begäran från Försäkringskassan förutsätter dock inte att det i 
alla lägen krävs förnyad utredning vilket föreslås i motionen. Förbundsstyrelsen anser att att-sats 2 
därmed ska anses vara besvarad.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att anse motion 9:5 besvarad  
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Motion 9:6 
Särskilt tandvårdsstöd 
Skurup 

Motion till S- kvinnors förbundsmöte 2013 

Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom det vill säga att det egna immunförsvaret angriper kroppen 
genom att skada ett eller flera organ. I första hand är det spottkörtlarna som producerar saliv och 
tårkörtlarna som producerar tårvätska som blir angripna.  

I munnen finns stora salivkörtlar och ett stort antal små körtlar. De stora salivkörtlarna bildar saliv när 
man äter och hjälper till att smälta maten. De små körtlarna bildar saliv hela tiden. Den saliven ska 
skydda och smörja slemhinnan i munnen men har också stor betydelse för munhälsan då patienterna 
lider av svår muntorrhet som medför stora risker för tandsjukdomar. 

Sedan början av 90-talet har patienter med Sjögrens syndrom haft möjlighet att få tandvård som ett led i 
sjukvårdsbehandling och betala sjukvårdsavgift för tandbehandling. Detsamma har gällt för patienter 
som strålskadats i munhålan. Denna möjlighet har tagits bort vid årsskiftet när den nya 
tandvårdsreformen trädde i kraft. Patienter med Sjögrens syndrom och strålskadade i munnen får betala 
efter vanlig tandvårdstaxa och ersätts endast med att patienten får två profylaxbehandlingar.  

Därför yrkar jag: 

att  S- kvinnor verkar för att patienter med Sjögrens syndrom och strålskadade patienter med 
muntorrhet åter kan få tandbehandling som ett led i sjukvårdande behandling och betala 
sjukvårdsavgift istället för att betala enligt tandvårdstaxan 

Inger Wennhall 
Kvinnoklubben i Skurup har beslutat insända motionen som sin egen 

Inger Wennhall 
Ordförande 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:6 Särskilt tandvårdsstöd 
Föredragande Lena Näslund  
 
Förbundsstyrelsen delar helt motionärens uppfattning att de som lider av kronisk muntorrhet ska få 
möjlighet att få tandvård som ett led i sjukvårdsbehandling.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att  bifalla motion 9:6 
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Motion 9:7 
Gratis mammografi 
Trelleborg 
 
80 procent av kvinnorna som drabbas av bröstcancer överlever. Mammografin är den överlägset 
viktigaste förklaringen. Sjukdomen upptäcks i tid och motåtgärder kan sättas in. 
Men många kvinnor avstår från den livsviktiga undersökningen. De har inte råd. De kan inte gå från 
jobbet. Eller de bor helt enkelt på fel plats. Mammografin har blivit en klassfråga. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har satt som mål är att 80 procent av alla som kallas ska delta i 
mammografiscreening. Landstingen har som ansvar att arbeta för att nå detta mål. Sveriges sex 
Regionala Cancer Centrum (RCC) har i uppgift att stödja landsting och regioner i arbetet med att utveckla 
existerande screeningverksamheter till att omfatta så många individer som möjligt. De har också till 
uppgift att skapa en så jämlik cancervård som möjligt, där även tidig upptäckt av cancer ingår. 
 
Under förra året tog landstinget i Stockholm bort avgiften. I resten av landet kvarstår avgiften. I Skåne 
kostar det t.ex. 120 kr och i Göteborgsområdet 100 kr.   
S-kvinnor i Skåne kräver i sitt program ”Endast för kvinnor” från 2010 att mammografin ska byggas ut 
inom den offentliga vården. Mammografi och cellprov ska utan kostnad erbjudas kvinnor. Risk för 
benskörhet ska kontrolleras i samband med mammografin. Alla män över 40 år bör erbjudas PSA-test. 
 
S-kvinnor i Trelleborg anser att Skånes S-kvinnor är ett föredöme och kräver att kvinnoförbundet på 
sitt förbundsmöte 2013 beslutar verka för: 
 
att  avgiften för mammografi slopas i hela landet 
 
Motionen antogs vid årsmötet i Trelleborgs kvinnoklubb den 12 februari 2013 
e.u. Lena Näslund 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:7 Gratis mammografi 
Föredragande Inga-Lill Röhr  
 
Alla kvinnor mellan 40 och 69 år (en del landsting har åldersspannet 40-74 år) kallas regelbundet till 
mammografiundersökning, med mellan 1,5 -2 års mellanrum. Ålderspannet är något landstingen själva 
tar beslut om. 
 
Stockholms läns landsting har som första landsting slopat besöksavgiften till mammografiundersökning. 
Nästan var tredje kvinna i Stockholms län struntade i att gå till den mammografiundersökning hon kallats 
till. I Stockholm slopades avgiften från 1 januari 2012. På det sättet hoppas man att fler låter sig 
undersökas. 
 
En ökning av mammografiscreeningen i utsatta områden genom att informera och också göra 
undersökningen gratis vore ett led i rätt riktning. En avgiftsbefrielse är en angelägen åtgärd för att 
underlätta för kvinnor i alla samhällsgrupper att kunna delta i screeningprogrammet. 
 
Avgifterna till sjukvården har ytterst som syfte att påverka människors bettende så att vi söker vård på 
lämplig nivå och vid rätt tillfälle. Avgifterna till Screeningprogrammet är ur det perspektivet 
kontraproduktiva i och med att syftet och nyttan med programmen bygger på ett så brett deltagande 
som möjligt. Dessutom är intäkterna från dessa avgifter marginella. 
 
Mammografin har blivit en klassfråga, många avstår på grund av att man inte har en ekonomi till att 
betala besöksavgiften som varierar i hela landet från 100: - till 200: - 
 
Förbundsstyrelsen håller med motionären att detta är någonting mycket viktigt och bra att mammografi 
avgiften slopas i hela landet. 
                          
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  

att bifalla motion 9:7 
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Motion 9:8 
Lagstifta om att alla receptbelagda mediciner ska vara försäkrade 
Östergötland 
 
Dagens system där vissa mediciner byts ut vid leverans från Apoteken, till annan likvärdig och oftast 
billigare sort har visats sig vara både ett riskfyllt och oförsäkrat system för patienten. Systemet i sig, att 
välja likvärdig och billigare medicin anser vi är bra, men att det kan innebära att mottagaren är 
oförsäkrad mot eventuella biverkningar tycker vi är helt oacceptabelt. Att Staten medverkar till en sådan 
hantering är ännu mer upprörande då distributionen av mediciner är så starkt reglerad och att våra 
skatter bidrar till att subventionera mediciner i övrigt. 
 
För oss S-kvinnor är det självklart att alla medborgare skall kunna erbjudas ”säkra mediciner” vilket vi 
nog alla trott var fallet. 
 
I de fall då patientens medicin byts ut, anser vi att man ska bli upplyst om att försäkring saknas och att 
man i så fall kan neka till att utbyte sker. Att regelverket idag säger att då patienten nekar till utbyte så 
ska den enskilde själv stå för den fördyrade kostnaden, anser vi också är ett både osäkert och orättvist 
system som snarast bör ändras. 
 
Vi yrkar därför:  
 
att alla receptbelagda mediciner ska var lika försäkrade enligt lag 
att rättighet till att neka utbyte av medicin, när försäkring saknas, ska vara självklar  

och kostnadsfri 
att motionen skickas vidare till S-kvinnors förbundsmöte 2013 
 
S-kvinnor i Söderköping 8 januari 2013. 
gm/ Ordförande Anne-Louise Kroon 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 
9:8 Lagstifta om att alla receptbelagda mediciner ska vara försäkrade 
Föredragande Inga-Lill Röhr 
 
Mediciner saknar ofta läkemedelsförsäkring. En halv miljon svenska har fått ut ”oförsäkrad” medicin. 
Många svenskar äter läkemedel som saknar den läkemedelsförsäkring som garanterar dem ersättning vid 
oväntade biverkningar. 
 
I mars gick patentet för kolesterolsänkande Lipitor ut i Sverige. Sedan dess har många svenska som äter 
medicinen fått kopior från andra tillverkare. Och nästa varje månad är det någon läkemedeltillverkare 
utan läkemedelsförsäkring som har ensamrätt på en eller flera styrkor av medicinen. 
 
De flesta anmälningar mot bolag utan försäkringar som vi har fått har gällt läkemedelskopior inom 
utbytessystemet, och vi måste säga nej till ersättning i de fallen. 
 
Läkemedelsförsäkringen ger kunden ersättning om man får en oväntad biverkning av ett läkemedel. Det 
behöver inte vara något fel på produkten och man behöver inte heller bevisa att skadan beror på 
läkemedlet. Det räcker med att det är sannolikt. 
 
Det är den tillverkare som erbjuder lägst pris varje månad som vinner ensamrätt på hela marknaden. 
Även om läkaren har skrivit ut originalpreparatet måste man som kund acceptera den billigaste kopian 
om man inte vill betala mellanskillnaden själv. De flesta vet sannolikt inte heller om att de fått en 
läkemedelskopia som inte ingår i läkemedelsförsäkringen, eftersom apoteken inte är skyldiga att 
informera om detta. Läkemedelsbranschen har däremot drivit på i flera år för att försäkringen ska bli 
obligatorisk 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  

att bifalla motion 9:8  
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Motion 9:9 
Etablera kunskapscentra för att ge stöd till kvinnor i övergångsålder   
Östergötland 
 
Allmän 
Alla kvinnor, som utgör hälften av Sveriges befolkning går under sitt liv genom omfattande 
fysiobiologiska förändringar under övergångsålder d.v.s. när de är mellan 45 och 57. Klimakteriet har 
alltid varit omgärdat av hemlighetsfullhet. Innan man började få inblick i kvinnans invecklade 
hormonsystem, trodde man att när kvinnan upphörde att få mens blev könskörtlarna ombildade och 
gjorde kvinnan tokig. Det är tänkvärt att minnas att kvinnans livslängd ända fram på 1800-talet nästan 
var identisk med klimakterieåldern. Man skulle därför kunna säga att intresset för övergångsåldern kom 
samtidigt med att kvinnans livslängd ökade. Övergångsåldern varierar mycket från kvinna till kvinna dock 
85 % av alla kvinnor uppskattas uppleva klimakteriska besvär.  

 

Vilka obehag kan förekomma under klimakteriet?  
Något av det, som kvinnor i övergångsåldern pratar mycket om, är anfallen av plötslig värme - så kallade 
blodvallningar. Somliga kvinnors sömnvanor slås helt i bitar. Man kan dessutom få depressioner, 
humörsvängningar, huvudvärk, minnesrubbningar, urinväginfektioner och en sänkt toleranströskel. 
Kvinnans hud blir tunnare. Håret är inte som förr och tandköttet börjar blöda lättare. Något som särskilt 
har kommit i fokus under senare år är sambandet mellan klimakteriet och benskörhet (osteoporos) samt 
vissa hjärtsjukdomar.  
 
Nuläget 
Om kvinnan har besvär av övergångsåldern som hon inte kan eller vill leva med kan hennes läkare hjälpa 
till med medicinsk behandling. Det finns idag möjligheter att korrigera den ändring i 
hormonproduktionen, som resulterar i klimakteriet. Dock östrogenbehandlingen har tidigare misstänkts 
kunna orsaka bröstcancer och inga undersökningar har entydigt kunnat bekräfta denna misstanke. 
Satsningar på och koordinering av vidareforskning finns inte i den omfattning som motsvarar behovet.  
 
Vi har ganska uppdelad och högspecialiserad sjukvård i Sverige som ofta saknar det tvärsektoriella 
samarbetet. T.ex. när det gäller kvinnornas klimakteriska besvär som orsakar psykiska problem hänvisas 
kvinnor till specialiserad sjukvård inom detta område. Om kvinnan får fysiska förändringar orsakade av 
samma anledning hänvisas hon till den specialiserad vård beroende på vilka fysiska svårigheter handlar 
det om. Oavsett i vilken sjukvårdsstruktur läkare befinner sig i är de tvungna att vända sig till väldigt 
många och olika källor rörande forskning och erfarenheter för att kunna hjälpa kvinnor med flera och 
komplexa hälsoproblem vilka kan orsakats av klimakteriet. 
 
Detta tar både resurser, tid och kraft från sjukvården som är redan idag överansträngd. Situationen 
kommer att ytterligare förvärras av en växande åldersskara som har behov att den komplexa sjukvården i 
en relativ nära framtid.. Sjukvårdspersonal på alla nivåer behöver mer samlad och trovärdigt stöd, mer 
forskning som hjälp i sitt vardagliga arbete för att kunna hjälpa hälften av befolkningen som drabbas av 
övergångsbesvär. 
 
Ett nationellt samt flera regionala kunskapscentra med mottagningar där kvinnor kan vända sig till för att 
få stöd och hjälp är viktiga ur flera synvinklar. Arbetsprestationen ökar; det blir mindre sjukdagar och 
färre besök vid olika sjukvårdsinrättningar; lägre kostnader för samhället mm. Dock den allra viktigaste 
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vinsten av att koordinera och utöka forskningen kring kvinnornas övergångsålder är att det blir betydligt 
mindre lidande för kvinnorna.  
 
S-kvinnor Östergötland föreslår att Förbundsmötet beslutar:   
 
att  ta initiativ till att sjukvårdssatsningar gjorda hittills rörande mer systematisk  

hjälp till kvinnor i övergångsålder kartläggs på både regional- och nationell nivå  
att  främja och se över möjligheten att starta både regionallt och nationellt 

kunskapscentra för att stödja kvinnor i klimakteriet  
att  motionen översänds till våra riksdagsmän som ska verka för att en nationell  

samordnare för frågor som rör kvinnors hälsa i övergångsålder utse 
 

Intentionen är att initiera och följa upp proceser kring och inför etableringen av kunskapscentra på både 
regional- och nationell nivå.   
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:9 Etablera kunskapscentra för att ge stöd till kvinnor i övergångsålder 
Föredragande Lena Näslund  
 
Idag pågår inom vården arbete med att samordna insatser för grupper med multiproblem. Nämnas kan 
vårdcentraler med speciella äldrevårdsmottagningar. Kvinnor får, enligt forskning, i många sammanhang 
sämre och/eller senare vård. 
 
Likvärdig välfärd av hög kvalitet är en prioriterad fråga för S-kvinnor. Behoven ska styra fördelningen av 
gemensamma resurser, inte strukturer i samhället som idag gynnar vissa grupper före andra, män före 
kvinnor.  
 
Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på behovet av mer samlad kunskap inom området. Det är en 
viktig fråga, att uppmärksamma kvinnors hälsa och att ett genusperspektiv finns med i utformandet av 
all hälso- och sjukvård. Däremot saknar S-kvinnor idag resurser att själva utreda frågan vidare.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att  anse att-sats 1 besvarad 
att  bifalla att-sats 2  
att  avslå att-sats 3  
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Motion 9:10 
Exponeringsförbud för tobaksvaror  
Östergötland  
 
Tobak är den största orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i Sverige (Statens folkhälsoinstitut). 
Forskarna på Karolinska Institutet i Stockholm pekar på att KOL kommer att vara den tredje vanligaste 
dödsorsaken i världen om några år. 
 
Rökning orsakar lungsjukdomar som astma, lunginflammation och kol, hjärt- och kärlsjukdomar som 
åderförkalkning, proppbildning, stroke och hjärtinfarkt, ett 20-tal cancertyper i lungor, urinblåsa, 
matstrupe, bukspottkörtel och tarm. Rökning kan orsaka tandlossning, minska möjligheten att få barn, 
påverka immunförsvaret och öka risken för reumatism, diabetes, benskörhet, åldersblindhet och demens 
(Vårdguiden). 
 
Åtta av tio ungdomar börjar röka innan de fyllt 18 år och i årskurs 9 röker drygt en tredjedel av eleverna 
(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). 
 
Den 1 januari 2010 infördes exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställen i Norge. En ny 
forskningsstudie visar att efterlevnaden av den nya lagen är god och att exponeringsförbudet har ett 
stort stöd bland norrmännen. De anser att förbudet utgör ett hinder för barn och ungdomar att få tag i 
tobak. 
 
Andra länder med exponeringsförbud är Thailand, Kanada, Irland, Australien och Finland. (Tankesmedjan 
Tobaksfakta). 
 
För att hjälpa ungdomar att inte fastna i ett tobaksberoende anser jag: 
 
att  exponeringsförbud för tobaksvaror i alla butiker där tobak säljs skall införas 
 
Linköping 2013-01-04 
 
Åsa Roth 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:10 Exponeringsförbud för tobaksvaror 
Föredragande Hillevi Larsson  
 
Varje år dör över 6 000 personer i Sverige i förtid till följd av tobaksbruk. Det är fler än som dör av 
narkotika, hiv/aids, självmord och trafikolyckor tillsammans. Varannan rökare dör av tobaksrelaterade 
skador.  
 
I världen dör över 5 miljoner människor varje år till följd av tobaksbruk. Utöver det dör en halv miljon av 
passiv rökning.  
 
Mot bakgrund av detta har FN-organet World Health Organisation (WHO) tagit initiativ till en 
tobakskonvention för att försöka vända utvecklingen och rädda liv.  
 
År 2011 hade Sverige och 170 länder i världen ratificerat tobakskonventionen, vilket innebär en 
förbindelse att genomföra direktiven i konventionen.  
 
Konventionen innehåller 38 artiklar med åtgärder som länderna måste genomföra. En åtgärd handlar om 
att göra det svårare för tobaksindustrin att marknadsföra sina produkter. På sikt ska marknadsföring av 
tobak förbjudas. En annan åtgärd handlar om att hindra försäljning av tobak till ungdomar under 18 år.  
 
Motionärens förslag att införa exponeringsförbud för tobak i butiker går helt i linje med 
tobakskonventionen, som Sverige förbundit sig att följa. Precis som motionären nämner har flera länder 
redan infört exponeringsförbud för tobak, inklusive vårt grannland Norge. Exponeringsförbud är ett 
viktigt steg på vägen för att förebygga och minska tobaksbruk. Mot bakgrund av detta föreslår 
förbundsstyrelsen att motionen ska bifallas.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
  
att bifalla motion 9:10  
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Motion 9:11 
Får vi tillgång till rätt rehabilitering? 
Uppsala  
 
Det talas vitt och brett om betydelsen av rehabilitering efter skador eller sjukdomar. Inte minst för att 
kunna återgå till arbetslivet. Ett problem är emellertid att individen ofta hamnar i ett ”vacuum” om hon 
inte själv vet vad hon behöver och kan/orkar kräva det. Rehabilitering är heller inte gratis och då uppstår 
nästa fråga; finns det avtal, resurser etc.? Hur prioriteras rehabilitering när det blir en kostnad för den 
organisation/ enhet/avdelning som remitterar? Har avtal med externa utförare ökat eller minskat de 
senaste åren?  
 
I ett individperspektiv blir faktorer som kön, ålder, etnicitet och socioekonomiska aktuella. Vilken 
betydelse har de vid prioritering av vem som får vad? Eller är det prismodell enligt New public 
management (DN 17/1, 25/2, 3/3)som styr?  
 
Jag yrkar:  
 
att  förbundet tar fram ett underlag på hur det ser ut i den svenska sjukvården  

avseende medicinsk rehabilitering efter exempelvis operation eller skador 
att  förbundet ser över vilka kriterier som styr möjligheten till återkommande  

rehabilitering för kvinnor med varaktiga diagnoser, exempelvis reumatism, neurologiska 
sjukdomar mm  
 

Kerstin Finndahl 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att anta motionen som egen och skicka den till S-kvinnors förbundsmöte 
2013. 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:11 Får vi tillgång till rätt rehabilitering 
Föredragande Inga-Lill Röhr 
 
Hälso- och sjukvården ansvarar för en långsiktig uppbyggnad av lokala rehabiliteringsteam inom 
primärvården. Sådana team är viktiga för det primära omhändertagande och för att säkerställa en god 
information.  
 
Inom primärvården liksom inom företagshälsovården, kommer man tidigt i kontakt med de medicinska 
problem som är den omedelbara orsaken till nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivning. Svårigheten ligger 
i att identifiera de eventuella bidragande faktorer som kan försvåra behandling eller återgång i arbete; 
arbetssociala svårigheter, arbetslöshet, psykiska besvär, relationssvårigheter, personlighetsmässiga 
problem eller missbruk. Här kan bristande samordning av medicinska och paramedicinska insatser inom 
primärvården utgöra ett hinder, liksom bristen på bettendevetare. 
 
Flera rehabiliteringsprojekt inom primärvården har inriktat sig på kartläggning av rehabiliteringsbehov 
och samordning av olika insatser. Speciella team har bildats och man har fokuserat på olika grupper inom 
befolkningen, där man erfarenhetsmässigt kunnat konstatera förekomsten av sammansatt problematik. 
Långtidssjukskrivna som saknar arbetsgivare, ensamstående mödrar, invandrare m.fl. grupper samt 
personer med rygg- och nackbesvär, generaliserade smärtproblem, psykiska besvär och/eller missbruk. 
 
En vanlig modell har varit att till ett primärvårdsteam med allmänläkare, sjukgymnast, arbetsterapeut 
och sjuksköterska knyta kuratorskompetens och i vissa fall psykologkompetens. Projekten har sedan 
inriktats på medicinsk utredning och diagnostik, sociala och yrkesmässig probleminventering och 
kartläggning av resurser, intressen och kompetens för fortsatt behandling och rehabilitering. I vissa 
projekt har dessutom handläggare från försäkringskassan, arbetsförmedling eller arbetsmarknadsinstitut 
samt representanter från socialförvaltning och psykiatrisk öppenvårdsmottagning medverkat i 
projektteamet.  
 
En gemensam erfarenhet från rehabiliteringsprojekt av denna typ har varit att samverkan mellan olika 
enheter och myndigeter ökat kunskapen om de hinder som kan försvåra rehabilitering och därigenom 
underlättat för en långsiktig planering. Ofta vet inte sjukskrivande läkare om att patienten arbetslös, 
aktuell vid arbetsmarknadsinstitut eller varslad om uppsägning. Inom primärvården vet man inte alltid 
om att patienten samtidigt är aktuell vid socialförvaltning eller vid psykiatrisk mottagning. Planering som 
tar sin utgångspunkt från somatiska/medicinska problem utan att ta hänsyn till andra svårigheter är 
oftast dömda att misslyckas.  
 
Goda exempel på lokala rehabiliteringsteam som består av representanter från primärvården, förstärkta 
av rehabiliteringsmedicinsk specialist, socialassistent från kommunen och psykolog från öppenvården 
finns idag på ett flertal orter. I det så kallade ”kugghjulsprojektet” i Värmland som är organiserat på ett 
något annorlunda sätt är exempelvis samtliga vårdcentraler utrustade med specialkompetensa inom 
såväl ortopedisk kirurgi, psykiatri, förtagshälsovård, ortopedisk medicin samt beteendevetare. I en sådan 
arbetsmodell där primärvården utgör arenan för samverkan ökar sjukvårdens möjlighet att tydliggöra det 
medicinska underlagets betydelse för funktionsförmåga. I en situation där man lokalt inte har en 
obegränsad tillgång till rehabiliteringsaktörer kan samverkan vara en möjlighet. 
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Ett utvecklat teamarbete inom rehabilitering på den lokala nivån är enligt förbundsstyrelsens uppfattning 
en viktig grund för att reformen ska ge ett bra och nära stöd till de personerna med sammansatta 
rehabiliteringsbehov. Dessa team har stor betydelse såväl för ett bra primärt omhändertagande av sjuka 
personer som för informationsutbyte med försäkringsgivaren. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  

att anse att motion 9:11 är besvarad 
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Motion 9:12 
Sverige, farligt för invandrares hälsa  
Stockholms län  
 
SCB: s demografiska rapport 2010:2, ”Födda i Sverige – ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas 
födelseland. Syftet med rapporten är att studera om det demografiska beteendet är annorlunda för dem 
födda i Sverige som har utrikesfödda föräldrar. Skiljer sig familjebildningen, barnafödandet, migrationen 
och dödligheten för denna grupp jämfört med inrikes födda vars båda föräldrar är födda i Sverige? Även 
skillnader inom områdena utbildning och arbetsmarknad beskrivs. 
 
Dödlighet skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen. Resultaten tyder på att grupperna  
med en respektive två utrikesfödda föräldrar, har en högre dödlighet än gruppen med två inrikes födda 
föräldrar. Det gäller åtminstone bland kvinnor 20 – 29 år och bland män i åldersgrupperna 20 – 29 år och 
30-39 år. Inrikes födda pojkar och flickor, vars båda föräldrar är utrikesfödda uppvisar en överdödlighet i 
åldern 0 – 9 år.  
 
Andra faktorer än bakgrund kan vara orsak till överdödligheten i dessa grupper. En mer sannolik faktor är 
den varierande utbildningsnivån i de olika grupperna samt den etniska maktordning inom skola och 
samhälle som finns och är ett stort hinder för många med invandrarbakgrund. . För några år sedan sa 
många politiker ” vi vet för lite om hur dessa ungdomar har det”? Men nu vet vi det! 
 
I mångkulturella samhällen lever människor under skilda villkor. När vissa grupper får för mycket makt, 
leder det till andra gruppers underordning. Den etniska maktordningen i Sverige innebär framförallt, att 
svenskheten är den överordnade normen. En norm som, om samhället och skolan inte är uppmärksam, 
kan utgöra ett hot mot värdegrundens budskap, om alla människors lika värde, vilket innebär att en 
monokulturell norm skapas och upprätthålls i samhälle och skola. Precis som mannen är norm, så är 
också ”svenskhet” norm i samhället, det handlar om maktförhållanden, samma sak är det med etnicitet. 
 
Man kan fråga sig varför får invandrare inte jobb, varför byter vi namn i Sverige, varför använder vi 
vithetskrämer i Europa? Det finns ett mönster och det måste vi börja prata om. SCB:s rapport är den 
första och enda statistiken över hur ”andra generationens invandrare” mår. Resultaten är skrämmande. 
Slutsatserna av rapporten är bl.a. att de diskrimineras, i alla samhällsstrukturer, har lägre lön, sämre 
möjligheter till att få chefspositioner samt sämre arbetsvillkor. De har också sämre hälsa än 
genomsnittet och löper större risk att drabbas av anorexi, begå självmord och dö för tidigt.  
 
Inget parti har uttalat sig kring denna rapport när den kom 2010. Eftersom det är en rapport från SCB, 
går det inte att skylla på att den är ideologisk eller någon politisk faktaruta. Vi är starkt kritiska till att 
inget av partierna har reagerat eller agerat i samband med denna rapport, särskilt besvikna är vi på vårt 
eget parti. Det handlar ju om en miljon människor som löper risk att dö för tidigt på grund av bl.a. 
strukturell diskriminering! 
 
Vi anser att det är dags att göra politik av invandrares situation – precis som feministerna gjorde politik 
av kvinnornas livssituation en gång i tiden. Vi är på väg att förlora en hel generation. 
 
Varför är vi som har oket invandrare på våra axlar så jäkla tysta? Varför står vi inte upp för våra 
rättigheter? Det är när vi själva säger att vi är invandrare som det går åt skogen. Vi måste se att det i 
grunden handlar om mänskliga rättigheter och att det är politiskt i allra högsta grad. Det är dags att vi 
alla börjar hävda våra rättigheter! 
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Vi måste finnas till för vår unga generation och ge dem verktyg för att kunna agera. Genom att unga 
förstår sin livssituation, kan de också mobilisera sig. Förskolan och skolan är de viktigaste institutionerna 
i barnens socialiseringsprocess. Här sker också möten mellan olika kulturer och etniciteter. Därför är det 
särskilt viktigt att studera hur makten över denna process skapar hierarkier och strukturell 
diskriminering. Under senare år har forskningen alltmer handlat om skolans monokulturella norm och 
hur den missgynnar elever som inte omfattas av denna. 
 
Genom att vi blir medvetna om det monokulturella perspektivet, kan vi skapa motkrafter och bejaka en 
interkulturell förståelse för värdegrunden. Ur ett maktperspektiv blir det tydligt, att den värdegrund som 
enligt läroplanen ska genomsyra skolan, inte motsvaras av skolans vardagsverklighet. Vissa grupper av 
elever betraktas som förändringsobjekt som saknar nödvändiga egenskaper för att kunna verka som 
demokratiska samhällsmedborgare. Genom att förändra eleven, tvingar man fram språklig och 
värdemässig homogenitet. Målet genom det här förfarandet kan tolkas vara likhet och assimilation. Den 
monokulturella normen inom utbildningen belyses i förordet till rapporten ”Utbildningens dilemma. 
Demokratiska ideal och andrafierande praxis (SOU 2006: 40) där man i förordet skriver: 
 
Paradoxalt nog motverkar i vissa fall utbildningen sitt syfte att inkludera alla medborgare i 
nationsskapandet och det demokratiska deltagandet och reproducerar existerande samhällsklyftor 
mellan olika grupper. Nationen utbildas till att införliva föreställningen av ett normalt ”vi” och ett 
onormalt ”dem” som ibland existerar utanför och ibland innanför nationens gränser.  Alla politiskt aktiva 
socialdemokrater borde läsa ” Etnisk maktordning i skola och samhälle” av Elisabeth Elmeroth, mycket 
viktigt studiematerial för de som är intresserade av dessa frågor. 
 
Det är definitivt dags att vi Socialdemokrater vaknar ur dvalan och börjar reagera och agera för alla 
människors lika värde och lika rätt som också är grunden till vår ideologi. 
 
Vi yrkar: 
 
att  S-kvinnor verkar för att tillsätta en utredning bestående av sakkunniga inom  

respektive område utifrån de uppgifter som framgår av SCB rapporten  
att  S-kvinnor verkar för att tillsatt utredning får i uppdrag att lämna förslag till 

lösningar på de problem som finns i samband etnisk maktordning inom skola och samhälle 
(strukturell diskriminering)  

att  S-kvinnor i landstingsgruppen får i uppdrag, att utifrån den information som  
framgår av SCB: s rapport, samt utifrån sitt uppdrag kring hälso- och sjukvårdsfrågor agerar för 
en rättvis, jämlik och jämställd sjukvård, oavsett etnisk bakgrund 

 
Sollentuna den 11 januari 2013 
 
Bora Jukovic    Emina Jukovic 
 
Medlemmar i S-kvinnoföreningen, Sollentuna 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 
9:12 Sverige, farligt för invandrares hälsa  
Föredragande Anne Ludvigsson 
 
Motionen tar upp en mycket angelägen fråga om de stora skillnader som finns i barns och ungdomars 
hälsa och livschanser beroende på föräldrarnas födelseland.  
Motionären hänvisar till SCB:s rapport från 2010 ”Födda i Sverige-ändå olika” och pekar på en rad 
områden där insatser bör göras för att motverka den negativa utveckling som framgår av rapporten. 
 
Förbundsstyrelsen instämmer i vikten av att utveckla och fördjupa analysen av hur människors livsvillkor 
i Sverige skiljer sig åt beroende på föräldrars födelseland. Konkreta politiska åtgärder krävs på en rad 
områden. Förbundsstyrelsen menar dock att en ny, stor utredning inte självklart är den bästa vägen 
framåt.  
 
SCB-rapporten är ett exempel på att viktig kunskap redan finns om de skilda livsvillkoren för människor i 
Sverige med olika bakgrund. Det är viktigt att denna kunskap sprids och diskuteras. Här kan S-kvinnor 
bidra. En stor utredning om strukturell diskriminering genomfördes också på uppdrag av den 
socialdemokratiska regeringen under åren 2005 till 2006, med över tio rapporter.  
 
Nu krävs att den strukturella diskrimineringen på ett självklart sätt beaktas i alla socialdemokratiska 
strategier och reformförslag. Ett exempel är arbetet i den Kommission för jämlik hälsa, som 
Partikongressen tog beslut om i april och som Socialdemokraterna redan tidigare har ställt krav på i 
Riksdagen. Jämlikhet i hälsa diskuteras oftast ur klass- och könsperspektiv, men det är lika viktigt att 
driva krav på jämlik hälsa för människor med olika nationell bakgrund. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att  anse motion 9:12 besvarad  
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Motion 9:13 
Användning av solarium gällande barn och ungdomar 
Skåne 
 
Att använda solarium för att känna sig fräsch och vara snyggt brun är vanligt, inte minst bland tonåringar 
och unga vuxna. En del ungdomar solar i aknebehandlande syfte.  
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) avråder generellt från att sola solarium, och pekar speciellt på riskerna 
för barn och ungdomar. Detsamma gäller personer med känslig hud, samt de som har många eller stora 
födelsemärken. 
 
Solarier får inte ha högre styrka än tropisk sol – vilket är 2 ggr svensk sommarsol. En person med känslig 
hud kan bränna sig redan efter 10 – 15 min. Inspektionen av verksamheten sker av SSM och i många 
kommuner av Miljö – och Hälsovårdskontoren för att kontrollera strålstyrkan. 
Enligt en vetenskaplig sammanslagningsstudie publicerad på internet av medicintidskriften British 
Medical Journal är solande i solarium orsaken till drygt 5 % av alla fall av Malignt Melanom. Enligt samma 
studie ökar risken för nämnda cancerform med 20 % för personer som använder solarium jämfört med 
de som inte gjort det. 
 
Som vi alla känner till är Malignt Melanom en mycket svårbehandlad cancerform. 
I likhet med t.ex. tatuering och piercing där målsman måste ge sitt tillstånd för behandling av barn under 
18 år anser vi att samma regler bör införas vid användandet av solarier. Enligt uppgifter finns de ovan 
nämnda reglerna redan på vissa ställen.   
 
Motionens syfte är ingen motsättning till användandet av solarier, men vi anser att ur en folkhälsoaspekt 
skall riskerna med strålningen vara tydliga och tillgängliga för målsman vid medgivande för barn. 
 
Vi hemställer att kongressen måtte besluta i enlighet med motionen: 
 
att  målsman måste ge sitt tillstånd för användande av solarium gällande barn  

under 18 år 
att översända motionen till S-kvinnor verksamma inom berörda instanser 
 
Hjärups S-kvinnor 
 
Marie Saltarski, ordförande 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:13 Användning av solarium gällande barn och ungdomar 
Föredragande Hillevi Larsson 

Hudcancer är den snabbast växande cancerformen i Sverige. På 10 år har antalet fall ökat med 70 
procent. Hudcancer skördar drygt 500 dödsoffer per år, vilket är fler än antalet döda i trafiken. 
Upprepade brännskador, särskilt i barn- och ungdomsåren, innebär störst risk för att senare utveckla 
hudcancer.  

Solariesolande ökar risken för hudcancer med 20 procent enligt en rapport som bygger på 27 
vetenskapliga studier i 18 europeiska länder, bland annat Sverige, gjorda mellan 1981 och 2012. Varje 
gång man solar solarium ökar risken att i framtiden utveckla hudcancer med 1,8 procent.  

”Kraftig ultraviolett solning kan vara 10 till 15 gånger starkare än vanligt solljus mitt på dagen vid 
Medelhavet...” skriver forskarna bakom studien. Forskarna föreslår följande åtgärder. ”Användandet av 
solarier bland tonåringar och unga vuxna måste minska väsentligt på kort sikt. Annars bör mer radikala 
åtgärder beaktas, såsom rikstäckande förbud mot solarier”.  

Motionärens förslag att målsman måste ge sitt tillstånd för användande av solarium för barn under 18 år 
är ett viktigt steg på vägen för att förebygga hudcancer. Mot bakgrund av detta föreslår 
förbundsstyrelsen att motionen ska bifallas.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  

att bifalla motion 9:13 
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Motion 9:14 
Avveckla Livsmedelsverket 
Nina Drakfors 
 
Livsmedelsverket rekommenderar margarin framför smör. Margarinets framställning är en lång kemisk 
process som avslutas med att den färdiga gråa smeten färgas för att likna smör. Margarinet tillför inga 
nyttiga fetter eller ämnen till hjärnans och immunförsvarets funktion, utan istället tillförs en rad 
ohälsosamma ämnen som även är skadliga för miljön. Margarinet är det som oftast erbjuds våra barn i 
förskolan och skolan. Det finns inga vetenskapliga studier som påvisar några hälsoeffekter av 
margarinintag, utan tvärtom en rad negativa effekter med ökad risk för allergier, astma etc. Margarinet 
innehåller dessutom palmkärnolja (betecknas som vegetabiliskt fett) som inte produceras i Sverige utan 
är en bidragande orsak till att regnskog skövlas. Margarinet består av 45 % vatten, aromämnen då den 
inte smakar något, tillsatta A- och D vitamin men även konserveringsmedel och surhetsreglerande 
medel. En konstgjord produkt som inte är naturlig.  
Om man räknar bort det tillsatta vattnet så är margarinet cirka 40 % dyrare än smör. I den kemiska 
processen bildas triglycerider med en massa olika kombinationer, och de flesta av dem är sällsynta i 
naturen. Vilket betyder att det är ett främmande ämne för kroppen som kroppen måste avgifta sig från. 
Dessa molekyler har inte visats att de är ofarliga för kroppen. Konserveringsmedlet kaliumsorbat E202 är 
ett medel som på sikt framkallar kol hos rökare. Det är ett ämne som kan ge astmaanfall om man är 
astmatiker och det är inte ovanligt med svåra allergiska reaktioner. E202 är ett av de konserveringsmedel 
som varnades för i en engelsk undersökning då ämnet kan göra barn oroliga och aggressiva. Margarinet 
innehåller även modifierad stärkelse som är en snabb kolhydrat med lågt näringsvärde, onaturlig och 
stör kroppens funktioner. En restprodukt som inte kan brytas ner och som påverkar cellerna och dess 
förmåga att kopiera sig. För att margarinet ska smaka något tillsätter man smörarom i form av diacetyl, 
en starkt luktande och brandfarlig kemikalie. Innehåller även rester av extraktionsbensin.  
Denna produkt är vad Livsmedelsverket uppmanar föräldrar och skolor att ge sina barn. Margarinet har 
tillåtits utan att göra några riskstudier. En myndighet som använder sin makt till att rekommendera 
produkter som är farligt för människans hälsa, har förlorat sin trovärdighet och även sitt berättigande att 
existera. Vi måste skydda våra barn från inte bara margarin utan alla de produkter som inte tillför 
kroppen någon näring. Dags för en hälsorevolution och där har Livsmedelsverket ingen funktion då de 
uppenbarligen inte har fokus på en hälsosam livsstil. 
 
Därmed föreslår undertecknad förbundsmötet: 
 
att  Socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till att utföra en 

riskstudie med det margarin som erbjuds våra barn eftersom det finns rester av giftiga 
processkemikalier i margarinet 

att  Socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till att förbjuda margarin som föda i  
 all den mat som serveras i skolorna 
att  Socialdemokraterna lägger fram som förslag i riksdagen att Livsmedelsverket  

ska avvecklas 
att  Socialdemokraterna i Riksdagen lägger fram som förslag att en ny myndighet  

ska tillsättas gällande kostens betydelse för hälsa och sjukdomar 
 
Ovanstående fakta är inhämtat från: http://www.gunnarlindgren.com/matfett.html 
 
Motionär: Nina Drakfors styrelseledamot i S-kvinnor Skaraborg 

http://www.gunnarlindgren.com/matfett.html
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:14 Avveckla livsmedelsverket 
Föredragande Susanne Andersson 
 
Motionären tar upp en komplicerad fråga där vetenskapen har olika teorier. 
Det diskuteras mycket om smör och margarin i skolan och om Livsmedelsverkets råd.  Alla tillsatser som 
används i Sverige är kontrollerade och godkända. Margarin är lite förenklat en blandning av olja och 
vatten eller mjölk. För att oljan ska bli bredbar och blanda sig med övriga ingredienser behövs tillsatser, 
till exempel lecitin som kommer från sojabönor och solrosfrön och har egenskapen att det löser sig i 
både vatten och fett. I lättmargariner tillsätts också stärkelse och konserveringsmedel för att få en bra 
konsistens på blandningen och för att förlänga hållbarheten.  
Det är olyckligt om man av rädsla för tillsatser väljer smör framför margarin, eftersom vi vet att man 
minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom om man ersätter mättat fett och transfett som finns i smör 
med fleromättat fett från oljor. 
 
En stor del av Livsmedelsverkets arbete syftar till att maten ska vara säker. Våra verktyg är regler, 
kontroll, råd och information. De flesta reglerna tas fram inom EU och gäller i alla medlemsländerna. Den 
som tillverkar eller säljer livsmedel har ansvar för att reglerna följs och att maten är säker att äta. 
Kommunerna, länsstyrelserna och Livsmedelsverket står för kontrollen. Råd och information hjälper 
konsumenten i det dagliga valet av mat. Livsmedelsverket har också ansvar för miljöfrågor på 
livsmedelsområdet och samordnar kontrollen av dricksvatten. Livsmedelsverket arbetar i 
konsumenternas intresse aktivt för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i 
livsmedelshanteringen och bra matvanor. Livsmedelsverkets arbetsuppgifter beskrivs i en så kallad 
instruktion från regeringen, det är en statlig myndighet under Landsbygdsdepartementet enligt nedan:  
 
 • leder och samordnar livsmedelskontrollen. 
 •arbetar för att kontrollen ska vara effektiv och likvärdig i hela landet. 
 •utarbetar regler inom livsmedelsområdet. 
 •arbetar för att företag som exporterar livsmedel uppfyller särskilda krav som mottagarlandet ställer. 
 •gör undersökningar om livsmedel och matvanor. 
 •utför analyser, utvecklar metoder samt bedömer risker inom livsmedelsområdet. 
 •informerar konsumenter och intressenter i livsmedelskedjan om regler, kostråd och andra viktiga 
förhållanden på livsmedelsområdet. 
 •samordnar frågor som rör mat till spädbarn inklusive amning.  
 •främjar konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar att göra medvetna val av 
hälsosam och säker mat. 
 •har ett särskilt ansvar för miljömålsarbetet inom livsmedelssektorn. 
 •ansvarar för att samordna dricksvattenfrågor nationellt. 
 •är ett nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde. 
 
Förbundsstyrelsen menar att Livsmedelverket sköter tillsynen av livsmedlem i Sverige, och att de i sitt 
uppdrag arbetar med att se till att maten vi äter ska vara säker.  Förbundsstyrelsen menar att vi idag har 
en myndighet som arbetar med det motionären tar upp i sin motion och anser därmed att 
livsmedlemverket inte ska avskaffas för att starta en ny myndighet med liknade uppdrag. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att  avslå motion 9:14  
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Motion 9:15 
Hälsorevolution 
Skaraborg  
 
Enligt den allmänna debatten i samhället ökar den psykiska ohälsan i vårt samhälle, detta gäller då 
främst unga vuxna som ställs på medicinering i väldigt många år. Denna medicinering har allvarliga 
biverkningar. 
 
Därmed föreslår S-kvinnor i Skaraborg förbundsmötet: 
 
att  Socialdemokraterna tar initiativ till att utreda vilka alternativa behandlingar 

som har samma verkan som medicinering, eller bättre verkan, gällande  
behandlingen av psykisk ohälsa 

att  Socialdemokraterna tar initiativ till en haverikommission gällande den  
psykiatriska vården 

att  begreppet ”informerat samtycke” blir lagfäst vilket innebär att patienten har  
en laglig rätt att få veta om riskerna och fördelarna med den behandling som psykiatrikern eller 
läkaren rekommenderar; risker och fördelar med alternativa behandlingar och fördelar med 
alternativa behandlingar, och riskerna och fördelarna med att inte behandla problem alls 

att  lagstadga att vid psykisk störning ska psykiatrin via läkarvården skall det göras  
en grundlig läkarundersökning av kroppen och särskilt inhämta information om vilken näring som 
tillförs och saknas, grundlig sjukdoms historia, detta för att utesluta att personens psykiska 
störning beror på ett obehandlat medicinskt tillstånd 

att  lagstadga att psykiatrin ska informera om icke-medicinska behandlingar 
 
 
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 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:15 Hälsorevolution 
Föredragande Ann-Christine Furustrand  
 
Hälso- och sjukvård finns för att se till att befolkningen i Sverige får en god och säker sjukvård på lika 
villkor. Medborgarnas rättigheter i vården är reglerade i lag, att lagar finns och hur dessa är utformade är 
en politisk uppgift.  
 
Att frågor som berör människors fysiska och psykiska hälsa är viktiga frågor för den enskilde som för 
samhället står utan tvivel vilket motionären med sitt engagemang visar. Ett engagemang som 
förbundsstyrelsen delar. Det är dock viktigt att skilja på den politiska uppgiften och hälso- och 
sjukvårdens professionella uppgift.   
 
Politikens roll är att se till att det finns en fungerande sjukvård förutom den lagstiftande delen, 
(Riksdagen) även att koppla tillräckligt med resurser till sjukvården så att alla erbjuds en god sjukvård 
efter det behov människor har. Här har landstingspolitikern en viktig uppgift vad gäller resursfördelning 
och resultatuppföljning.  
 
Sjukvårdens uppgift, inte politikens, är att utifrån sin profession inom sjukvårdens områden bedöma vilka 
behandlingar och vilka undersökningar som skall ges patienten i varje enskilt fall utifrån vetenskap och 
beprövad erfarenhet.  Vilka undersökningar som en patient skall gå igenom som motionären skriver vid 
till exempel ”psykisk störning” kan därför aldrig bli föremål för politiska beslut, utan det måste 
sjukvården bedöma från fall till fall.  
 
Sannolikt kan sjukvården ge information även om s.k. alternativa metoder, men sjukvårdspersonalen får 
inte ge en behandling som går emot vetenskap och beprövad erfarenhet.  
Det handlar som förbundsstyrelsen ser det om en fråga om patientens säkerhet.  
 
Hälso- och sjukvårdslagen säger tydligt att vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas 
och genomföras i samråd med patienten. Det innebär att information skall ges till patienten om de olika 
behandlingsalternativen, personalen skall vägleda patienten i hans eller hennes val och försäkra sig om 
att patienten har tillräckligt med underlag för att kunna utöva sitt självbestämmande. Förbundsstyrelsen 
menar att den rätt som idag patienten har till information och delaktighet uppfyller det som motionären 
skriver om.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att avslå motion 9:15 
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Motion 9:16 
Gardasil vaccinering 
Nina Drakfors 
 
Alla flickor mellan en viss ålder ska erbjudas HVP vaccin i form av Gardasilvaccin som är ett nanovacccin 
som förebyggande åtgärd mot livmoderhalscancer och genitala vårtor såkallat humant papilloma virus. 
Vaccinet är endast korttidsverka. Påfyllnad behövs flera gånger. Studier på påfyllnadsvaccinet har inte 
gjort då påfyllnaden sker efter 4-5 år, vaccinet är såpass nytt. Nanopartiklar passerar blod/hjärnbarriären 
och kan bidra till ackumulering/belastning som kan leda till svåra biverkningar. Dessa brukar benämnas 
autoimmuna reaktioner/sjukdomar. Detta är inte tillräckligt forskat kring och många frågor kvarstår om 
nanopartiklars säkerhet för människokroppen. Aluminium används som konserveringsmedel i vaccinet. 
Vilket kan lagras i hjärnans fettsubstans och orsaka inflammatoriska tillstånd som kan leda till 
neurologiska skador. Inget vaccin är oskadligt och har biverkningar. För att det aldrig mer ska kunna 
hända en vaccinskandal som med svininfluensan, med oerhört lidande för människor som drabbas, bör 
varje vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet utredas gällande biverkningar. Människokroppen får 
flera vaccinationer under en hel livstid och i dagsläget är det ingen som forskat kring hur dessa vacciners 
samlade effekt påverkar kroppen, det är inte ofarligt att injicera aluminium. Flera länder har fått 
inrapporterade dödsfall gällande vaccinet och flertalet olika skador på kroppen. Biverkningar enligt FASS: 
 
Svimningar, ibland åtföljda av skakningar eller stelhet, har rapporterats. Även om svimningsepisoder är 
mindre vanliga ska patienter observeras under 15 minuter efter att de fått HPV-vaccinet. 
 
Allergiska reaktioner som kan inkludera svårighet att andas, väsande ljud 
(bronkospasm), nässelutslag och utslag har rapporterats. Några av dessa reaktioner har varit allvarliga. 
Liksom för andra vacciner innefattar biverkningar som rapporterats under allmän användning följande: 
svullna körtlar (hals, armhåla eller ljumske), Guillain-Barrés syndrom (muskelsvaghet, onormala 
känselförnimmelser, krypningar i armarna, benen och överkroppen), yrsel och huvudvärk, illamående 
och kräkningar, ledsmärta, värkande muskler, ovanlig trötthet eller svaghet, frossa och allmän 
sjukdomskänsla. 
 
Vem kommer att vara ansvarig för eventuella kostnader som uppstår efter biverkningar och eventuella 
anspråk på ersättning? 
 
Därmed föreslår undertecknad förbundsmötet: 
 
att  Socialdemokraterna i riksdagen verkar för att en Vaccinskadenämnd omgående  

tillsättas. Vaccinskadenämnden ska reglera ersättningar samt vara drabbade behjälpliga 
att tillgodose deras rättigheter. Även bistå med riktlinjer för regering/riksdag i 
upphandlingar av vaccin samt upprätta riktlinjer beträffande rättsligt ansvar för 
vaccintillverkare 

att  Socialdemokraterna i riksdagen verkar för att utreder HVP vaccinets effekt och  
säkerställa HVP vaccinets säkerhet, och att detta görs av oberoende forskare Beaktade i 
utredningen ska även göras avseende vilka effekter/skador HVP vaccinet kan ha på 
kroppen efter 10-15 år 
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att Socialdemokraterna i riksdagen verkar för att utföra en läkargaranti för  
vaccination med Gardasil, av vilket det ska framgå att läkaren har informerat om 
biverkningsrisker samt vad vaccinet innehåller och vilka risker det finns med de så kallade 
inflammatoriska tillstånd som kan leda till neurologiska skador, intygar om vilka 
riskfaktorerna är och att ordineringen av vaccinet kommer skydda mot dessa riskfaktorer. 
Men även garantera att innehållet i vaccinet är säkert. 

 
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 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:16 Gardasill vaccinering 
Föredragande Ann-Christine Furustrand  
 
Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för befolkningens skydd mot sjukdomar. När det gäller 
HPV (humant papillomvirus) har forskningen visat att viruset orsaker olika typer av infektioner och bland 
dess typer av infektion räknas vissa som högrisktyper eller cancerogena. De kan ge cellförändringar som 
kan utvecklas till cancer. År 2010 infördes vaccination mot HPV i det svenska vaccinationsprogrammet 
för barn. Socialstyrelsen pekar på vikten av att unga flickor fortsätter att gå på gynekologundersökningen 
även som vuxna då vaccinet endast ger skydd mot cirka 70 procent av all livmoderhalscancer. Vaccinet 
ger alltså inte ett 100-procentig skydd mot cancer.  Både Cervaxin och Gardasil har enligt 
Läkemedelsverket godkänts av EU-kommissionen efter rekommendation av den europeiska 
läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommittén (CHMP). Sverige har ansvarat för 
utredningsarbetet inför godkännandet av Gardasil och Belgien för Cervarix.  
 
I Sverige är det Läkemedelsverket som är den myndighet som ansvarar för godkännande och kontroll av 
läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över medicinska produkter. Verkets uppgift är att se till att 
den enskilde patienten, hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa 
används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Regeringen beslutar om förutsättningarna i årliga 
regleringsbrev. Större delen av lagstiftningen inom Läkemedelsverkets ansvarsområde är reglerad på EU-
nivå och därmed gemensam för hela EU. EU-kommissionen har granskat systemen och lagt fram 
lagförslag i syfte att öka patientsäkerheten genom bättre övervakning av läkemedel. Frågor som berör 
patientsäkerhet vad gäller säkra läkemedel, vaccinationer är ett viktigt och ständigt pågående arbete och 
Förbundsstyrelsen delar motionärens önskan och vilja att det ska finnas så säkra och bra läkemedel, 
vaccinationer som möjligt.  
 
Motionären tar upp ansvarsfrågan om biverkningar uppstår och om krav på ersättning. I Sverige finns en 
kollektiv försäkring för alla som skadas av läkemedel. Läkemedelsförsäkringen kom till efter den s.k. 
neurosedynkatastrofen på 60-talet då man kom till insikt om att personer som skadats av läkemedel 
borde ha ett ersättningsskydd. Tillverkare och importörer av läkemedel som säljs i Sverige bildade 
Läkemedelsförsäkringsföreningen (LFF) och har nu en gemensam läkemedelsförsäkring. Varje 
skadeanmälan utreds av medicinskt och juridiskt sakkunniga, och om försäkringsvillkoren uppfylls betalas 
ersättning ut.  Är en patient inte nöjd med bedömningen som Läkemedelsförsäkringen gjort kan 
patienten vända sig till Läkemedelsskadenämnden och överklaga beslutet. Läkemedelsskadenämnden är 
en oberoende instans sammansatt av medicinskt sakkunniga, lekmän och jurister.  
 
Förbundsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning av just vacciner skall urskiljas i en särskild 
Vaccinskadenämnd för att reglera ersättningar, etc.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att avslå motion 9:16  
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Motion 9:17 
Hälsosam mat på våra sjukhus 
Nina Drakfors 
 
Cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar är vår tids välfärdssjukdomar som till mycket orsakas av ett 
felaktigt kostintag som är näringsfattigt samt giftigt för kroppen. Näringsbrist kan visa många olika 
symtom i kroppen och ger framförallt ett immunförsvar som inte är motståndskraftigt för olika psykiska 
samt fysiska påfrestningar. Det finns inget värde i att ha olika gifter i maten och här ska även vanligt vitt 
raffinerat socker medräknas som gift. Den sjukhusmat som serveras är näringsfattig, processad och giftig 
för kroppen då den till stora delar är så processad och behandlad att kroppen inte kan identifiera det 
som serveras som näring, utan det blir istället någonting främmande som kroppen gör sig redo att göra 
sig av med. Mat som serveras är pasta, ris, potatis, smörgåsar, kött olika desserter av socker samt 
innehållande olika tillsatser.  Hur mycket socker det innehåller till portion är det ingen som vet då fokus 
gällande upphandlad mat är att den ska vara så billig som möjligt och ingen hänsyn tas till 
näringsinnehållet.  
Socker orsakar inflammation i kroppen som därefter kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, och det är helt 
emot den rådande tron att fett orsakar diverse sjukdomar. Fett är inte farligt om det då inte konsumeras 
som margarin. Margarin är en farlig kemisk kompott som skall undvikas. Sjukhusmat borde vara 
margarinfritt och innehålla bara smör som fett, eller andra naturliga fetter som kroppen kan bygga ett 
starkt immunförsvar av.  
Att vara inlagd på sjukhus ska innebära att den sjuke ska få hjälp och stöd att bli frisk. Då kosten är av så 
stor betydelse för immunförsvaret samt tillfrisknandet så borde det vara förbjudet att få servera mat 
som bevisligen skadar kroppen såsom processad mat, socker, margariner mm. Den mat som innehåller 
alla de viktiga enzymerna, vitaminerna, mineralerna ska vara det som serveras för att understödja 
kroppens immunförsvar samt för att stödja kroppens egen självläkande förmåga. I Tyskland får den sjuke 
som har cancer kostråd och uppmanas att undvika alla former av socker då cancercellers föda är socker 
och vid sockerintag så förökar sig cancern snabbare. Det finns t.o.m. de människor som blivit friska från 
cancer genom att endast äta Raw Food vars mat inte värms upp eller processas på något sätt för att 
bevara all näring som kroppen såväl behöver både vid sjukdom och friskhet. Maten kan stärka 
immunförsvaret och motverka cancer, detta är sannerligen fantastiskt och vi måste tillvarata denna 
kunskap om matens helade förmåga. I nuläget har kommersiella krafter alltför stort inflytande över 
läkares och dietisters utbildning och Livsmedelsverkets kostråd.  
 
Därmed föreslår undertecknad förbundsmötet: 
 
att  i riksdagen ta initiativ till att utreda kostens betydelse som grunden till sjukdom  

samt kostens betydelse till att motverka sjukdom 
att  i riksdagen ta initiativ till att den mat som serveras på sjukhusen stödjer  

kroppens immunförsvar och är så näringsrik som möjligt 
att  i riksdagen ta initiativ till att utreda vilken kost som innehåller mest näring som  

understödjer kroppens immunförsvar 
att  i riksdagen ta initiativ till att kostråd vid sjukdom ges enligt vetenskaplig grund 
att  i riksdagen ta initiativ till att reformera läkarutbildningen i form av att mer av  

utbildningen ska innehålla gällande kostens betydelse vid sjukdom samt förebyggande förmåga 
att  i riksdagen ta initiativ till att reformera dietistutbildningen på sådant sätt att  

den till dess innehåll verkar utifrån vetenskaplig grund 
 
Motionär: Nina Drakfors styrelseledamot i S-kvinnor Skaraborg 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:17 Hälsosam mat på våra sjukhus 
Förtedragande Lena Näslund  
 
Motionären tar upp kostens betydelse för vår hälsa. Vi vet alla att rätt kost, motion och tillräckligt med 
sömn är viktigt för att vi ska må bra. När vi blir sjuka eller åldras är kosten än viktigare. 
På nationell nivå har frågan om äldre och sjukas mat fått stor uppmärksamhet under senare år. Bra mat 
serverad på ett aptitlockande sätt är en viktig kvalitetsfaktor i både sjuk-och äldrevård. Frågan är viktig 
och den har varit föremål för utveckling nationellt, regionalt och lokalt. Många olika projekt har drivits 
för att utbilda personal, utveckla verksamhet och skapa bra uppföljning. Sveriges kommuner och 
landsting har behandlat motioner i ämnet på sina kongresser. Nätverket ”Hälsofrämjande sjukhus och 
vårdorganisationer” har drivit ett projekt där närmare 30 sjukhus deltog. Syftet var att möjliggöra 
hälsofrämjande kostvanor bland patienter och personal. 
 
Statliga stimulansmedel har under åren 2006-2011 fördelats till kommuner och landsting och närmare 50 
miljoner har använts till kost och nutrition. ”Matresan” bedrevs i samarbete med socialdepartementet, 
PRO och SPF under åren 2009-2010. Syftet var att inspirera till matglädje och njutning. 
 
Olika sjukdomar kräver olika kost och därför finns nutritionsråd, dietister, kostombud och kostekonomer 
inom vården. 
 
Landsting/regioner och kommuner beslutar själva var kosten ska produceras. På flera håll finns 
gemensamma kostnämnder mellan kommun och landsting och där ingår även företrädare för politiska 
partier. 
 
Vidare anser motionären att den mat som serveras på våra sjukhus är näringsfattig och till och med giftig 
för kroppen. Förbundsstyrelsen delar inte den uppfattningen. Vi har mycket omfattande kontroll av våra 
livsmedeel och det finns regler för hur maten ska behandlas och hur länge den får varmhållas mm. Allt i 
syfte att maten ska bevara näringsvärdet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att  anse motion 9:17 besvarad 
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Motion 9:18 
Inför kost som läkemedel 
Nina Drakfors 
 
Livsstilssjukdomarna ökar, vi rör oss mindre och äter allt sämre mat fullt med olika tillsatser och 
kemikalier. Medicinanvändningen ökar varje år. Detta trots att det många gånger finns andra vägar till 
hälsa än piller. Exempel på livsstilsrelaterade sjukdomar finns i form av högt blodtryck, hjärt- och 
kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, metabolt syndrom och övervikt. Ohälsosamma levnadsvanor i form av 
rökning, alkohol, osund kost och brist på motion, orsakar en femtedel av den totala sjukdomsbördan i 
Sverige (Regionmagasinet, Nr 1. 2011). 
 
Inom området psykofarmakologi och dess framtagande av ny medicin är det minimala krav gällande 
forskningsresultaten som ställs på bolagen och dess registrering av nytt piller. Bolagen behöver vara 
framställa två kortvariga studier där pillren visar bättre effekt än placebo. Med manipulering har bolagen 
ofta fått studierna till att påvisa bättre effekt än placebo men egentligen har inte pillret någon mer effekt 
än placebo. Man kan i princip göra hur många misslyckade studier man vill, bara man påvisar två som 
visar effekt och där pillret inte visar sig alltför toxiska. Detta har fått till sin konsekvens att exempelvis 
antidepressiva medel visat sig inte ha någon bättre effekt än placebo för 90 % av dem som får dem. I 
Sverige får då 625 000 personer antidepressiva medel som i vetenskapliga studier inte visat sig ha någon 
positivt effekt. Bolagen gör endast korttidsstudier och när långtidseffekterna kommer fram visar dessa i 
många fall förödande konsekvenser såsom exempelvis från neuroleptika med extrem viktuppgång, 
störningar i ämnesomsättning, diabetes, hjärtskador, ångest, depression med mera. 
 
Socialstyrelsen rekommenderar psykoterapi som första behandlingsval för de flesta ångest- och 
depressionstillstånd. Dock är terapi dyrt. Multinationella läkemedelsföretag med aggressiv 
marknadsföring lyckas sälja antidepressiva medel som inte har mer effekt än placebo. Om det nu 
förehåller sig på sådant sätt att antidepressiv medicinering inte har mer effekt än placebo, hur kan det få 
fortgå? De flesta studierna kring effekt är publicerade av läkemedelsföretagen själva. Vi bör omgående 
granska evidensen för antidepressiva läkemedel. 
 
Vid en psykiatrisk diagnos såsom depression så hänvisas ofta till att serotoninnivå är för låg, detta då 
med vetskapen att serotoninnivån inte är mätbar. Därefter tillsätts läkemedel som påstås höja 
serotoninnivå, helt utan några som helst möjligheter till att mäta serotoninnivån. Detta är en av vår tids 
största bluff som psykiatrin fått oss att anta som sanning. Det finns evidens för att samtal med 
professionell, legitimerad personal har stor effekt. Ändå är det i de flesta fall endast medicinering som 
tillskrivs och i all oändlighet skall medicinjusteringar göras då den tänkta medicineringen inte gett effekt, 
utan endast gett upphov till allvarliga biverkningar. Det finns naturliga tillskott som kommer från 
växtriket som påvisat effekt på till exempel sömnrubbningar och depression. Även vitaminbrist har 
påvisat kunna ha som grund för psykisk instabilitet och sjukdom. Det finns t.o.m. en parasit(toxoplasma 
som kan smittas via kattavföring, förorenade grönsaker, fukt eller kattlådor samt från vävnadscystor från 
kött) som kopplats samman med psykiska sjukdomar. Via Karolinska institutets hemsida framgår 
följande: 
 
”Det har också gjorts en lång rad studier som bekräftar att psykiska sjukdomar, som schizofreni, 
depression och ångestsyndrom, är vanligare hos personer med toxoplasmos. Det finns också studier som 
pekar på att toxoplasmos kan påverka på hur utåtriktat, aggressivt eller risktagande en individ beter sig. 
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-Vi har inte tittat på eventuella beteendeförändringar hos den som är infekterad med toxoplasma, utan 
det är undersökt i tidigare studier. Vi har i stället för första gången lyckats visa hur parasiten agerar i 
kroppen på sitt värddjur, alltså hur den gör för att ta kontrollen över en av hjärnans signalsubstanser och 
därmed nå in i hjärnan för att manipulera sitt värddjur, säger Antonio Barragan.” 

Varför inte sjukvården först undersöker kostintaget samt parasitstatus, är oförklarligt. Det är 
önsketänkande att medicinering för olika livsstilssjukdomar samt psykiska ohälsa kan botas med ett 
piller. 
 
Därmed föreslår undertecknad förbundsmötet: 
 
att  i riksdagen vara initiativtagare till att utreda kring antidepressivmedicinerings  

evidens 
att  i riksdagen vara initiativtagare till att utreda kring positiva effekten av naturliga  

tillskott från växtriket på olika sjukdomar då både fysiska och psykiska 
att  i riksdagen verka för att höja evidenskraften gällande registrering av ny  

medicinering 
att  i riksdagen vara initiativtagare till att undersöka/utreda vilka EU-länder som  

förbjudit medicinering som godkänts i Sverige 
att  i riksdagen vara initiativtagare till att utreda kostens betydelse för fysiska och psykiska 

sjukdomar 
att  i riksdagen vara initiativtagare till att sjukvården vid fysiska och psykiska  

diagnoser även utreder kring kostintaget 
att  i riksdagen vara initiativtagare till att sjukvården utvecklar metoder för att  

undersöka patientens vitamin, enzym, mineralstatus samt parasitstatus 
 
 
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 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:18 Inför kost som läkemedel 
Föredragande Lena Näslund  
 
Motionären visar i sina motioner att hon brinner för frågor kring kostens betydelse i våra liv. 
I motion 9:18 tas flera olika frågor upp. Både att nya mediciner i otillräcklig grad prövas och att det finns 
alternativa behandlingsmetoder. 
 
Innan ett läkemedel släpps ut på marknaden så har ansökan ingetts till Läkemedelsverket. Ansökan och 
den vetenskapliga dokumentationen granskas av oberoende medicinska experter som bedömer om 
prövningen kan påbörjas eller om ytterligare dokumentation behövs. Forskningsprojekt prövas i 
regionala etikprövningsnämnder. Där prövas om projektet är etiskt försvarbart ur patientsynvinkel och i 
nämnderna finns förutom professionen flera personer som företräder allmänheten. 
 
När Läkemedelsverket beviljat ansökan börjar en lång och komplex process av kliniska studier i tre olika 
faser innan företaget kan ansöka hos myndigheterna om att få produkten godkänd för allmänt bruk. Den 
processen brukar ta ca 7 år. 
 
Varje år kommer ca 35 nya produkter ut på marknaden. Tillverkaren måste bevisa att medlet är av god 
kvalitet, säkert och ändamålsenligt, samt att det har den medicinska effekt som påstås. 
Motionären säger att det finns evidens för att samtal med professionell personal har god effekt. 
Förbundsstyrelsen håller med om detta. Med den nya tekniken ökar användandet av samtalsmetodiken. 
På flera håll används IKBT – internet förmedlad kognitiv behandlingsterapi. Det har visat sig fungera bra 
på depression, social fobi och paniksyndrom. 
 
Forskning ger hela tiden ny kunskap som gör att vi botar fler, minskar symptom och gör att vi lever 
längre. 
 
Förbundstyrelsen menar att den kontroll som finns vad gäller forskning och läkemedel innebär en 
trygghet för medborgarna. Ökad kunskap i fråga om sambandet mellan kost och hälsa är av stor 
betydelse, men initiativ till enskilda forskningsprojekt är inte i första hand en fråga för riksdagen utan för 
universitet, forskningsråd och andra aktörer i kunskapssamhället. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att  avslå motion 9:18 
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Motion 9:19 
Kost som recept 
Nina Drakfors 
 
Jag drömmer om att vi en dag har kost som recept inom sjukvården, det vore verkligen ett framsteg för 
folkhälsan. I dagsläget så informeras inte patienter om möjligheten till att ändra sin kost istället för att ha 
ett intag av mediciner. Det pågår en hälsorevolution bland allmänheten där medvetenheten om kostens 
betydelse för ökad hälsa har ökat. Dock har inte denna hälsorevolution påverkat läkemedelsindustrin 
eller sjukvården, där använder man samma behandlingar i form av medicinering som ofta bara dämpar 
symptom. Flera människor vittnar om att de blivit fria från sin diabetes typ 2 när det ändrat sin kost från 
att äta socker och kolhydrater till en kost som är naturlig och som innehåller livsnödvändigt mättat fett. 
Det vittnas att de som har reumatism och som ändrat sin kost till levande föda blivit symtomfria. Mest 
fantastiska vittnesmålet kommer från Dr. Terry Wahls. Hon fick 1993 diagnosen MS och blev tillslut 
rullstolsbunden. Detta medförde att hon började undersöka om det fanns någon lindring att få och hon 
började studera kostens betydelse. Utav det hon fann var det att kosten är av stor betydelse och att man 
bör äta en kost som gynnar mitokondrierna i kroppen så som stenålderskost. Hon ändrade sin kost och 
är idag symtomfri och ej längre rullstolsbunden. En läkare i Sverige vittnar om hur hennes syster blev 
frisk från obotlig cancer genom en ändring av kosten. Läkaren började studera vilken kost som var av 
betydelse när man har cancer, detta för att rädda sin syster som var dödligt sjuk. Hon kom fram till att 
Levande förda även kallad Raw food var det bästa att äta och båda började äta detta. Det slutade med 
att hennes syster blev frisk. Detta är otrolig kunskap som är hämtad ur verkligheten. Varför forskar inte 
läkemedelsindustrin mer inom detta? Självklart handlar det om att kosten inte har möjligheten att 
generera pengar eller profit. Varför finns det då ingen oberoende forskningen kring kostens betydelse 
och varför är inte sjukvården mer intresserad? 
 
Därmed föreslår undertecknad förbundsmötet: 
 
att  Socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till att utreda möjligheten till att  

sjukvården inför kost på recept så som det är med motion 
att  Socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till att lagfästa kravet att sjukvården har en skyldighet 

att informerar om kostens betydelse för hälsa  
att  Socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till att på läkarutbildningen utöka kunskapen om 

kostens betydelse för att bota eller lindra sjukdomar 
att  Socialdemokraterna aktivt lämnar förslag till riksdagen gällande oberoende forskning kring 

kostens betydelse för olika sjukdomar  
att  Socialdemokraterna tar initiativ till att utreda vilken kost som ska erbjudas inom sjukvården som 

har närande och helande verkan 
 
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 9:19 och 9:21 besvaras tillsammans 
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Motion 9:21  
Oberoende kostforskning  
Nina Drakfors  
 
Forskningen mellan hälsa och vår kost är bristfälligt. I dagsläget råder det inte konsensus om vad som är 
bra och inte bra att äta. De kostråd som forskare, dietister och myndigheter har lämnat i form av Ancel 
Keys forskning, vilar på en forskning som senare helt underkänts som manipulerad. Kostråden består till 
huvudsak i att mättat fett anses vara farligt och skapa fetma. Trots undvikandet av att äta fett så ökar 
fetman bland människor. De officiella kostråden fungerar inte som en länk till bättre hälsa. Tvärtom det 
verkar som om de officiella kostråden har en förmåga att driva på välfärdsjukdomarna. Här är ett 
exempel: Kolhydratrik kost driver upp blodsockret till farligt förhöjda nivåer. Om de människor som har 
typ 2 diabetes ändrar sin kost till lågkolhydratkost så ökar möjligheten till att de blir fria från sin sjukdom. 
En kostomläggning som innebär att minska på kolhydraterna och istället äta sig mätt på naturligt fet mat 
såsom olika animalier och mejeriprodukter, får alltså konsekvensen att den sjuke kan bli fri från diabetes 
typ 2. Patienter som lägger om sin kost till lågkolhydratkost har även vittnat om att de går ner i vikt, 
sänkt blodtryck och blodsockret blir normalt. En framstående läkare från USA Dwight Lundell vittnar om 
att etablissemanget haft fel gällande att utpeka mättat fett som orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar. 
Han påtalar att det är socker som orsakar inflammation i blodkärlen och som är den primära orsaken till 
hjärtkärlsjukligheten. Vi går idag mot ett paradigmskifte där fler och fler människor lägger om sin kost 
från kolhydratrik till mer fet mat och naturlig sådan fri från färdiglagad fabriksmat, konserveringsmedel 
och andra tillsatser. Forskningsetablissemanget ifrågasätter kosten och menar att den är farlig. Det pågår 
ett folkligt uppror mot de statliga kostråden som satt djupa spår i en ökad efterfrågan i handeln på smör, 
grädde och fet mjölk. Vilket har uppmärksammats av SVT-programmet Vetenskapens Värld, där man 
bl.a. följt en grupp överviktiga diabetessjuka personer som under några månader lade om sin kost till 
LCHF (Low carb high fat). Resultaten blev att testpersonerna kunde minska sin medicinanvändning och 
fick sänkt blodsocker. Trots detta vill inte forskningsetablissemanget erkänna dessa häpnadsväckande 
resultat i kostomläggningen. Foskare i programmet påpekade att det inte finns någon evidens. Av det vi 
vet idag kan man inte utesluta att de kostråd som ges av sjukvården, dietister och ansvarig myndighet är 
en bidragande orsak till sjuklighet hos befolkningen. En folklig misstro sprider sig mot ansvarig 
myndighet. Idag är det främst informationen från kvällspressen som styr svenskarnas val av kost. Den 
demonstrerade ovilja att verkligen kartlägga hur det förhåller sig underminerar auktoriteten hos viktiga 
samhällsinstitutioner. Läkemedelsindustrin har inget intresse i att forska mellan sambandet kost och 
hälsa, deras primära syfte är att skapa mediciner till människors sjukdomar. Ingen blir rik på att påvisa att 
kosten har en förmåga att läka människan. Forskningen som bedrivs är oftast bekostad av en part som 
har ett intresse av att tjäna pengar på forskningsresultatet. Någon objektiv evidensbedömning kan man 
inte förvänta sig i projekt som helt eller delvis finansieras av en part som är beroende av vilket 
forskningsresultat det blir. För att påverka folkhälsan i rätt riktning är det nödvändigt att stärka den 
oberoende forskningen rörande kost och hälsa för att vi ska få fram meningsfulla underlag för framtida 
kostråd. Problemet är att flertalet etablerade forskare i det här området har ett samband till antigen 
livsmedelsföretag eller läkemedelsbolag. Idag finansieras oberoende forskning nästan bara med allmosor 
från allmänheten via t.ex. Cancerfonden samt Hjärt- och lungfonden. Forskning rörande kost och hälsa 
har då låg prioritet. Statens forskningssatsningar är blygsamma. Övermedicinering och ohälsa på grund 
av felaktiga kostråd är en klassfråga. Ett bra sätt att satsa på folkhälsan och en åldrande befolkning vore 
att resurser satsades på forskning kring kost och hälsa. Samhället skulle sannolikt tjäna in de pengar som 
satsas på kostforskning i form av kraftigt minskad förbrukning av dyrbara läkemedel, färre sjukdagar och 
förtidspensioner. Kolhydratfattig kost sänker blodtrycket, minskar bukfetma och stabiliserar blodsockret 
samtliga markörer för metabolt syndrom.  
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Sanningen om sambandet mellan kost och sjuklighet måste bli mer kända hos allmänheten. Samhället 
och industrin måste räkna med dyrbara krav på skadestånd från alla som fått sina liv mer eller mindre 
förstörda av felaktiga kostråd och övermedicinering. Kunskap är makt och låt oss sprida den goda 
informationen om att kosten har en läkande förmåga långt utöver vad vi idag har kunskap om. 
 
Därmed föreslår undertecknad förbundsmötet: 
 
att  i riksdagen ta initiativet till att oberoende forskning kring kost och hälsa  

påbörjas samt bekostar detta med skattemedel 
att  i riksdagen ta initiativ till att påbörja en hälsorevolution där kosten är den grundläggande faktorn 

till att stärka människors självläkningsförmåga 
att  i riksdagen ta initiativ till att påbörja en hälsorevolution i form av att informera om kostens 

betydelse för sjuklighet respektive läkekraft 
 
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 9:19 och 9:21 besvaras tillsammans 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 
9:19 Kost som recept 
9:21 Oberoende kostforskning 
Föredragande Lena Näslund  
 
Motionären efterlyser forskning inom området kost och vill införa kost på recept. Idag finns fysisk 
aktivitet på recept och i en del landsting kultur på recept. Landsting har möjlighet att besluta om att 
införa kost på recept. 
 
I Västerbotten pågår sedan 1985 ett arbete som innebär att 40, 50 och 60 åringar erbjuds 
hälsoundersökningar. De menar att om vi bara ägnar oss åt högriskgrupper så når vi liten effekt jämfört 
med att många ändrar sig lite. I Västerbotten har 100 00 personer deltagit. År 2011 deltog 73 % av de 
som erbjöds. De noterar vidare att de med kort utbildning och låg inkomst gynnas mest. 
Undersökningarna syftar till att upptäcka risk för livsstilssjukdomar i ett tidigt skede. Motivation är 
grunden för förändring och kunskap om risker ökar motivation att förändra. Varje patient har också ett 
eget ansvar och därför är motivation en mycket viktig faktor. 
 
Deltagarna erbjuds rökavvänjning, hjälp att börja motionera och att lägga om kost. Flera andra landsting 
har påbörjat ett liknande arbete och hos vårdcentralerna finns det stor potential för preventivt arbete.  
 
Forskning är aldrig entydig utan olika forskare kan komma till olika resultat beroende på vad som ska 
bevisas. Värdet av LCHF är ett exempel på detta. Det finns forskning som visar på att det är bra för t. ex 
diabetespatienter men också forskning som visar att det dåliga kolesterolvärdet ökar med LCHF och då 
ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 
 
Förbundsstyrelsen noterar att det pågår mycket forskning om kosten och dess betydelse. Nämnas kan till 
exempel att forskning inom mat och motion sker vid ett flertal forskargrupper, institutioner och centrum 
vid Karolinska Institutet. 
 
Under våren 2013 har bland annat kommit en rapport som visar att fettrik kost kan kopplas till ADHD och 
inlärningssvårigheter. En annan visar att risken för fetma ökar om vi äter under natten och ett flertal 
rapporter behandlar olika näringsämnen under rubriken ”Mat som-eller istället för-medicin.” 
 
Motionens yrkanden riktas till Socialdemokraterna framför en rad förslag som, även om de i flera fall är 
viktiga, bättre drivs utanför Riksdagen. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att  anse motion 9:19 besvarad  
 
att anse motion 9:21 besvarad  
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Motion 9:20 
Livsstilscoach 
Nina Drakfors 

I läkartidningen.se står att läsa att kirurgi med gastric bypass vid kraftig övervikt ökar snabbt i Sverige. 
Överviktskirurgi är ett ingrepp i den normala näringsfysiologin vilket kan leda till vitaminsbrist som kan 
leda till olika bristtillstånd och allvarliga neurologiska komplikationer. I vissa fall tycks 
nutritionssvårigheter vara i samband med ihållande kräkningar månader efter operationen. Flera 
oroväckande negativa konsekvenser finns i form av att vid ett tillfälle har rapporterats om att 
kroppspulsåder brustit vid operationen vilket ledde till dödsfall, näringsbrist, hängande skinn, förlamning 
efter operation, lunginflammation, blodförgiftning och neurologiska komplikationer. Det finns fall 
registrerat att en efter en magsäcksoperation så kan vitaminbristen leda till en hjärnsjukdom som bara 
uppstår vid allvarlig överkonsumtion av alkohol. Kroppen kan få så svårt att ta upp vitaminer och hjärnan 
slutar att fungera normalt. Det talas om att 10 – 15 000 svenskar är i behov av operationen, Årligen. 
Enligt en artikel är dödligheten i samband med gastric bypass ca 0,5% i Sverige. Det skulle innebära att 75 
svenskar skulle dö om året och då ofta relativt unga. Överviktskirurgi förväntas att öka kraftigt vilket 
innebär fler dödsfall. Trots överviktskirurgi så kommer majoriteten av de som viktopererar sig aldrig 
kommer ner i normalvikt. Många ligger ofta kvar ovanför fetmagränsen (BMI +30 ). För dem som 
operationen får ett bra resultat är bara att gratulera. Många som gjort operationen har mer besvär efter 
en magoperation och mindre effekt på vikten. Ingreppet är inte biverkningsfritt och överviktskirurgi är 
ingen enkel lösning. Det finns bättre, säkrare och naturligare metoder att bli fri från fetma. Det vore 
fantastiskt om alla som vill göra magsäcksoperationer istället fick en utbildad näringsfysiolog kalla det 
coach/stödperson i minimum 6 månader tills de klarar sig igenom dagen med annan kosthållning. Det är 
svårt att ändra invanda vanor och ändra sin kosthållning, att utelämnas till endast dietistråd är inte 
tillräckligt vid svår övervikt.  

Därmed föreslår undertecknad förbundsmötet: 
 
att  Socialdemokraterna i riksdagen uppmärksammar riskerna med överviktskirurgi 
att  Socialdemokraterna i riksdagen lämnar ett förslag att införa livsstilscoacher i minst 6 månader 

som stöd innan man utför en överviktskirurgi  
att  socialdemokraterna i riksdagen lämnar förslag om att utreda andra naturligare metoder till att 

reducera övervikt 
 
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 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:20 Livsstilscoach 
Föredragande Lena Näslund  
 
Motionen tar upp riskerna med överviktskirurgi. Fetmaproblemet är en tickande bomb inte minst bland 
barn då fetma ger starkt ökad risk för diabetes och andra sjukdomar. Kostnaden för vården ökar i takt 
med antalet personer som lider av fetma. I en del kulturer betecknas det som vackert att vara överviktig. 
Då är det svårt att som invandrare ta till sig de råd om viktminskning och motion som vården ger. Varje 
patient har också ett eget ansvar och därför är motivation en mycket viktig faktor. De flesta av oss vet 
vad som krävs men trots det är det inte lätt att förändra vanor. Vi föds inte jämlikt och våra kostvanor 
grundläggs tidigt. Många samverkande faktorer krävs för att en förändring ska till. Önskvärt vore att 
handeln tog en del av det ansvaret genom att lägga lockpriser på nyttiga varor istället för chips och läsk 
mm. Skolan kan medverka genom att cafeterior erbjuder ett bra sortiment och att tid för fysisk aktivitet 
ökar i läroplanen. 
 
Alla kirurgiska ingrepp är förknippade med risker. Därför är det oftast en sistahands åtgärd att operera. 
Innan operation har patienter fått hjälp att på olika sätt minska i vikt, genom kostråd, gymnastik och 
även remisser till hälsohem. Livsstilscoacher finns på många ställen idag och då kan patienten även få 
remiss till en sådan. Noteras bör också att det finns patienter som lider av sjukdom som orsakar fetma. 
 
Det är vårdens uppgift att väga risken för operation mot risken för övervikt och tydligt informera 
patienten om detta.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:   
 
att  avslå motion 9:20  
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Motion 9:22 
Gällande opastöriserad mjölk 
Nina Drakfors 
 
I Sverige är det lag på att all konsumtionsmjölk skall pastöriseras. Vilket är en värmebehandlingsmetod, 
där man genom tillräcklig hög upphettning dödar eventuella bakterier och produkten blir mer steril. Att 
matvaran blir en raffinerad produkt med sämre näringsinnehåll är inget som marknadsförs. 
 
I varje svensk matbutik kan man köpa bevisligen produkter som är skadliga för kroppen såsom läsk, 
chips, mikromat, cigaretter och flera meter med godis men inte oförstörd opastöriserad mjölk. 
Pastöriseringen av mjölken innebär att mjölken blir en så kallad död produkt, alla vitaminer med mera 
dör av upphettningen. Därefter tillsätts det industriellt framkallade vitaminer. Det innebär även att de 
goda bakterierna i mjölken dör! Det har genom tidens gång varit som argument att mjölken ska 
pastöriseras på grund av olika smittsamma farliga bakterier. Regeringens mjölkutredning 1933 kom fram 
till följande, för att få fram smittofri mjölk kunde detta ske genom två sätt, ett där man kontrollerade 
produktionsplatsen eller genom att pastörisera mjölken. Det senare alternativet visade sig vara enklare 
och billigare. 1937 introducerades det allmänna pastöriseringstvånget. Vilket inte handlade om att 
förbättra hälsan, utan framställdes som en säkerhetsåtgärd mot smittsamma sjukdomar och smutsig 
mjölk. De smittor som man då vid den tiden ansågs kunna smittas genom opastöriserad mjölk, har i 
dagsläget visa sig inte ha någon saklig grund. Ett av de främsta skälen som angavs av de som 
förespråkade pastörisering var risken för att smittas med tuberkulos. Vi vet idag att tuberkulos 
visserligen kunde smittas via mjölk men smittan kom inte från kon och inte från friska, välvårdade kor 
som producerade frisk mjölk. Istället smittandes den via andra människor. Tuberkulos är främst 
luftburen och utöver spridningen från sjuka och vanvårdade kor spreds den på grund av bristande 
allmänhygien och dåliga bostadsförhållanden, samt via tuberkulossmittade människor som hostade i 
mjölkkannor och på mjölkutrustning. 
 
Vad händer med mjölken när den pastöriseras? En större del av vitamin B6, B12, tiamin, folat, C-vitamin 
och D-vitamin förstörs. Livsviktiga enzymer (biologiska ledare och är essentiella för att kunna ta upp 
näringen i mjölken) inaktiveras. Enzymet fosfatas, som är nödvändigt för upptaget av kalcium, inaktiveras 
helt. Enzymet lipas, som behövs för att spjälka fettet i mjölken förstörs. Laktobacillerna (goda 
bakterier)förstörs. Proteinerna i mjölken förändras, vilket kan leda till allergier hos barn och vuxna. 
Betalaktoglobulin, som ökar vår upptagningsförmåga av A-vitamin, förstörs men det gör inget då stor del 
av A-vitaminet förstörs också. Upp emot en fjärdedel av mjölkens jod (jod är nödvändigt för kroppens 
syntes av sköldkörtelhormonerna) förstörs. Mjölkens naturliga antibakteriella och 
immunförsvarsstärkande egenskaper förstörs. Det finns studier som pekar på att konsumtionen av 
pastöriserade mjölkprodukter kopplas samman med typ 1-diabetes. Forskarna har hittat ett protein i 
pastöriserad mjölk som triggar en autoimmun reaktion som förstör de insulinproducerande cellerna. 
Pastöriserad mjölk kopplas även till cancer i äggstockarna, multipel skleros och sterilitet hos kvinnor. 
Pastöriserade mjölken innehåller kolesterol-epoxid och kolesterol-oxid. Studier har visat att produkter 
med oxiderat kolesterol orsakar cancer och åderförkalkning. På Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa 
att enzymet fosfatas helt inaktiveras vid pastörisering. Det kan då vara bra att veta att fosfatas är 
essentiellt för upptaget av kalcium. En del av kalciumet finns kvar i mjölken men kan inte tas upp då 
fosfatas har inaktiverats. Trots all den negativa påverkan pastöriseringen har på vår mjölk är det krav i 
Sverige att all konsumtionsmjölk ska vara pastöriserad. Är detta enhetligt med EU som vi är medlemmar 
i, då det i Frankrike, Schweiz och Italien så får man lov att köpa riktig och oförstörd mjölk. Hur kommer 
det sig? Har vi i Sverige sämre mjölk? Eller har Livsmedelsverket ingen koll? Livsmedelsverket står att läsa 
på hemsidan att kravet på pastöriserad mjölk finns kvar på grund av att avdöda de 
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sjukdomsframkallande bakterierna Salmonella, Listeria, Campylobacter, Yersinia och EHEC. Vi ska helt 
enkelt skyddas men stämmer detta? Det fanns kanske en tid när Livsmedelsverkets rekommendationer 
för pastöriseringen av mjölk hade en mening. Lösningen ligger i livsmedelsproduktionen. Det är dålig 
hygien vid livsmedelshanteringen, samt dålig råvara, i detta fall onaturligt hållna kor som är orsaken till 
oönskade bakterier i mjölk. Mjölk utan pastörisering är en föda som bygger upp ens immunförsvar så att 
det har motståndskraft mot bakterier. ”Låt din mat vara din medicin och din medicin vara din mat” 
Hippokrates. Opastöriserad mjölk innehåller cirka 100 olika bakterier i låga nivåer som alla hjälper till att 
stärka ditt immunförsvar. I Europa har man undersökt om opastöriserad mjölk kan förbättra barns 
immunförsvar och skydda dem från astma och allergier. Tusentals barn och vuxna deltog och man fann 
att konsumtionen av opastöriserad mjölk skapade ett starkt och naturligt skydd mot astma och allergi 
hos barn och ungdom (The Lancet, 2001/Journal and Clinical Immunology). Många vet inte att 
opastöriserad mjölk från betande kor sedan länge använts som medicin.  
 
Av hälsoskäl vill människor dricka opastöriserad mjölk som de kan köpa direkt från sin butik så som det 
är i vissa EU länder. Detta förhindras dem på grund av pastöriseringstvånget. Naturbetande kor ger mjölk 
som innehåller mer antioxidanter och har bättre balans mellan olika fettsyror. Det som kon äter är en 
framgång till hur näringsmässig mjölken blir. Kor som föds upp på fröbaserat kraftfoder eller så kallat 
Drank (en restprodukt från industriell tillverkning), är ett spannmål som fermenterats och renats på 
kemisk väg och kallas för Drank eller Drav, innehåller en mängd kemiska rester och detta marknadsförs 
idag som foder för grisar, hästar och kor. 
 
Som konsumenter ska man ha rätten att välja vilken mat vi vill nära sin kropp med. Som konsument vill vi 
kunna välja den mat som är säkraste och mest näringsriktig, oavsett vad matindustrin eller vad statliga 
verk vill få oss och tro. Industriellt framtaget substitut, kan aldrig vara bättre än det naturliga 
alternativet.  
 
Därmed föreslår undertecknad förbundsmötet: 
 
att  Socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till att utreda om lagkravet att  

pastörisera mjölk är etiskt försvarbart 
att  Socialdemokraterna i riksdagen lägger fram som förslag att medborgarna i Sverige ska få köpa 

opastöriserad mjölk 
att  Socialdemokratern i riksdagen lägger fram som förslag att utreda om pastöriseringstvånget är 

enhetligt med EU 
 
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 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:22 Gällande opastöriserad mjölk 
Föredragande Lena Näslund  
 
Motionären anser att vi ska låta konsumenter välja om de vill köpa pastöriserad eller opastöriserad 
mjölk. Som i många andra frågor finns det olika uppfattningar om värdet av att pastörisera mjölken. 
 
Idag är inte rädslan för tuberkulos det främsta skälet utan det finns andra bakterier som ehec, 
campylobacter, salmonella, yersinia och listeria. Ehec drabbar främst barn, de med nedsatt 
immunförsvar, gravida och äldre. 
 
De flesta näringsämnen som finns i mjölken påverkas mycket lite eller inte alls av pastörisering. 
Det finns studier som visar att barn som växer upp i bondgårdsmiljö och bland annat får opastöriserad 
mjölk, har mindre risk för att utveckla allergi och astma än barn som växer upp i storstadsmiljö. Studierna 
visar också att det är mycket annat i miljön på en bondgård som minskar riskerna för allergi och det 
troligen ett samspel av många faktorer som avgör. 
 
Förbundsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning utan anser att det är etiskt försvarbart att 
fortsättningsvis följa lagstiftningen från 1937. 
 
Förbundsstyrelsen anser inte att det finns skäl att upphäva pastöriseringskravet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att  avslå motion 9:22 
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Motion 9:23 
Personligt ombud vid läkarbesök 
Nina Drakfors 
 
Flera och fler vittnar om en sjukvård med dess behandlingsmetoder som otillgängliga och frånvarande då 
framförallt inom den psykiatriska vården. De som söker hjälp ordineras mediciner och där slutar 
omsorgen. Ofta upplever även många olika biverkningar av den medicin som blir föreskriven och flertalet 
uppger även att medicinen inte ha någon effekt. Trots detta är det enda som erbjuds medicin justering 
och högre doser. Vi får via media även veta att flera människor som uppsöker sjukvården dör av 
felbehandling. Svårigheterna med att vara sjuk och stå upp för sina rättigheter är stor. Det kan inte 
förväntas att den som är sjuk ska inneha expertkunskaper och orken att veta vilken behandling som finns 
att få, vilken behandlings som är bäst eller vilka dennes rättigheter är. Sådant ska bara fungera, 
sjukhuset, personalen ska alltid tillvarata individens bästa, det är så självklart att i dagsläget är det ingen 
som ifrågasätter om detta görs vid varje besök. Hopplöshet och maktlöshet är det många som känner 
inför expertvården idag. Vården utsätts även för konkurrans hot vilket de som förespråkar den metoden 
uppger att det ska leda till bättre kvalité. Detta har det inte gjort. För att den enskilda individens makt vid 
ett läkarbesök, vid en behandling eller vid undersökning om alternativa behandlingar ska få större makt 
bör det finnas samhälleligt stöd. 
 
Därmed föreslår undertecknad förbundsmötet: 
 
att  det införs personliga ombud i sjukvården vars uppgift är att tillvarata den  

enskilda människans rättigheter, vara behjälplig att söka efter alternativa behandlingar eller 
undersöka vilken behandling som lämpar sig bäst men även inneha kunskapen att veta vilka 
undersökningar som den enskilde är i behov av. Det personliga ombudet ska ha ett vidare 
perspektiv än att bara försöka bota, lindra med medicin. Allt utifrån patientens önskemål 

 
 
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 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:23 Personligt ombud vid läkarbesök 
Föredragande Inga-Lill Röhr 
 
Under 3 år, i samband med psykiatrireformen (regeringens proposition 1993/94:218 psykiskt stördas 
villkor) bedrevs försöksverksamheter med personliga ombud på tio orter i landet. Socialstyrelsens 
utvärdering av de tio försöksverksamheterna visade goda resultat för verksamheternas klienter. 
 
I budgetpropositionen 1999/2000:1 beslutade riksdagen att verksamheter med personliga ombud skulle 
permanentas och göras landsomfattande. I maj 2000 gav regeringen i uppdrag åt Socialstyrelsen och 
länsstyrelserna att bygga upp och utveckla permanenta och landsomfattande verksamheter med 
personliga om bud för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 
 
Socialstyrelsens uppdrag 
Inledningsvis skulle Socialstyrelsen implementera, utveckla följa, stödja och utvärdera verksamheterna 
tillsammans med landets länsstyrelser. 
Myndigheten skulle också utveckla utbildningsprogram för de personliga ombuden. 
Åren 2006-2009 var uppdraget att följa och vid behov utveckla verksamheterna. 
Den 17 december 2009 fick Socialstyrelsen ett nytt regeringsuppdrag(S2009/10168/ST)  
Uppdraget innebär att Socialstyrelsen i samverkan med länsstyrelserna ska fördela stadsbidrag även i 
fortsättningen till de kommuner som söker stadsbidraget och bedriver verksamheter med personligt 
ombud. 
 
Länsstyrelsernas uppdrag 
Länsstyrelserna ansvarar för ansökningar från kommunerna/socialtjänsten. De beslutar i enlighet med de 
villkor och förutsättningar som beskrivits i meddelandeblad och de övriga villkor och krav som utarbetas 
av länsstyrelserna för att bevilja stadsbidrag. 
Länsstyrelserna ansvarar också för att betala ut och följa upp stadsbidraget. 
 
Kommunernas ansvar och uppgift 
Verksamheter med personligt ombud grundas på kommunalt ansvar och huvudmannaskap (regeringens 
proposition 1993/94:218). Det innebär att kommunen/socialtjänsten ansvarar för att stadsbidraget 
används för verksamhet med personligt ombud och de övriga villkor som utarbetats av länsstyrelserna. 
Det finns flera möjligheter till samverkan mellan kommuner. Samverkan kan ske mellan flera kommuner 
till exempel genom samarbetsavtal, kommunalförbund och gemensam nämnd. 
Kommunen kan lägga ut verksamheten med personligt ombud på entreprenad. Kommunen har ändå 
kvar sitt huvudmannaansvar. 
 
Arbetsuppgifter personliga ombud 

 Tillsammans med klienten identifiera och formulera hans eller hennes behov av vård, stöd, 
service, rehabilitering och sysselsättning 

 Tillsammans med klienten se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och 
genomförs. 

 Bistå klienten i kontakterna med olika myndigheter. 

 Se till att klienten får vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning utifrån egna 
önskemål, behov och lagliga rättigheter. 

 Verka för att klienten får tillgång till rehabilitering, sysselsättning och/eller arbete 
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Rekrytering av personliga ombud 
Personligt ombud ska vara ett personligt stöd baserat på expertkunskap. Det personliga ombudet ska ge 
klienten ett kvalificerat stöd i form av samordning av de tidiga insatser som riktas till honom eller henne. 
Stödet ska vara professionellt men samtidigt baserat på personlig lämplighet. 
Det är viktigt att patient-, brukar- och anhörigorganisationer medverkar i rekryteringsarbetet och vid 
anställningsintervjuer. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  

att avslå motion 9:23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 9:24 och 9:25 besvaras tillsammans med motion 9:1  
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Motion 9:26 
Ökad valfrihet gällande skolmaten, reformera skolmaten 
Nina Drakfors 
 
Skolmaten är en stor del av våra barns näringsintag under en dag och den är av stor betydelse. Valet av 
mat är mellan vanliga kostmodellen, vegetarisk mat, mat för allergiker och barnen/föräldrarna får välja 
mellan egen kost av etiska och religiösa skäl. Men idag får man inte välja kost av hälsoskäl, trots att det 
finns läkarintyg. Det handlar om ett paradigmskifte i vårt intag av maten när fler och fler människor 
lägger om sin kost från kostmodellen till lågkolhydratkost. Under för lång tid har den rådande 
inställningen varit att man ska akta sig för fett. Dock har ingen varnat för allt raffinerat socker och 
onaturliga kolhydrater som är billiga produkter som stoppas i som utfyllnad istället för naturligt fett. Tills 
nu har det rådande klimatet varit att mättat fett är någonting farligt som ska förpassas som mat. Dock 
har det vetenskapligt styrkts att mättat fett inte är farligt utan livsnödvändigt för att vår hjärna ska 
fungera. Vissa föräldrar ligger i framkanten i det nya paradigmskiftet och med läkarintyg vill de att deras 
barn ska få äta hälsosam mat i skolan, istället för den kolhydratrika samt sockerfulla mat som erbjuds, 
vilket de nekas. Det råder en stor okunskap gällande vilken kost som är hälsosam. Skolmaten bör endast 
innehålla sådan mat som är gynnsamt för hjärnan och dess utveckling. De som vill äta enligt 
kostmodellen ska få göra detta men varför ska de som satsar på en förbättrad hälsa och endast vill äta 
naturlig mat förpassas till att äta skolmat full av socker och kolhydrater? Har inte eleven och föräldern 
rätt att få välja skolmat av hälsoskäl och som styrks med läkarintyg?  
 
Därmed föreslår undertecknad förbundsmötet: 
 
att Socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till att reformera skolmaten så att den blir fri från 

onödiga tillsatser, margarin och raffinerat socker 
att Socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till att eleven ska kunna välja skolmat efter hälsoskäl 
att Socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till forskning som påvisar vilken mat som är gynnsam 

för barns hjärna och dess utveckling  
 

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 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 
9:26 Ökad valfrihet gällande skolmaten, reformera skolmaten 
Föredragande Liselott Vahermägi 
 
Att barnen får en god och näringsrik skolmat är en viktig förutsättning för att barnen också ska kunna 
utvecklas och nå kunskapsmålen i skolan. 
 
I dag erbjuder de allra flesta kommuner och skolor flera olika alternativa rätter varje dag och även 
möjligheten att kunna få specialkost när det krävs.  
 
Mat engagerar och många debatterar om vilka forskningsrön som visar på vad som är hälsosam mat. 
Politikens roll måste vara att se till att det finns resurser och förutsättningar att kunna tillaga 
näringsriktig skolmat. Men det kan inte vara politikens uppgift att bedöma vad som är näringsriktigt eller 
inte utan det behöver professionen göra på olika nivåer. S-kvinnor lokalt i kommunerna kan bidra till att 
tillräckligt med resurser prioriteras till skolmat och även till att kommunen har fastställda måltids-
/livsmedelspolicys. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att  avslå motion 9:26 
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Motion 9:27 
Alternativa behandlingar inom vården 
Nina Drakfors  
 
Socialstyrelsen i Norge 1997 
I Norge kan du idag om du är sjuk och inlagd på sjukhus få välja alternativ behandling, t.ex. akupunktur, 
zonterapi och homeopati, som komplement till traditionell behandling. Utöver detta så har den 
alternativa forskningen i Norge fått ett årligt anslag på 1,5 miljoner norska kronor för att stimulera 
forskning inom området. 
 
Homeopatins ursprung och funktion 
Homeopatins grundidé har varit känd i minst 2.500 år. Den grekiska läkaren Hippokrates även kallad 
”medicinens fader” samt Aristoteles arbetade med teorier som liknar modern homeopati. Som 
läkemetod har homeopatin bara använts i praktiken under de senaste 200 åren. Den tyske läkaren och 
kemisten Samuel Hahnemann (1755-1843) som återuppräckte homeopatins principer och lagar. 
Hahnemann var missnöjd med de kraftiga biverkningar som dåtidens mediciner gav. Genom tester med 
vissa medel av vissa örter, som han gav till friska människor, upptäckte han att han framkallade den 
sjukdom som medlet var avsett att bota. Därefter kom han på en stegvis förtunning av ett läkemedel, s.k. 
potentiering, i små doser stimulerade kroppen till läkning. Vilket man kan jämföra med principen för 
vaccinering. 
 
Syftet med homeopati 
Homeopati är ett holistiskt medicinskt system vars syfte är att ta bort lidande och som kan läka och bota 
sjukdomar. Den arbetar effektivt och har inga biverkningar. Viktigt är att förstå att det inte handlar om 
en placeboeffekt.  
 
Homeopatins princip: 
Homeopatins princip är enkel och naturlig ”Lika botar Lika”. Det betyder att en substans som har 
förmågan att skada kroppen också kan bota den, under förutsättningen att medlet intas i extremt små 
säkra doser. Homeopatiska medel stimulerar kroppens egen självläkningsförmåga. 
 
Homeopatins/akupunktur användning i övriga länder 
10,000-tals läkare, tandläkare och veterinärer inom EU, som t.ex. i England, Frankrike och Tyskland 
använder sedan 200 år homeopati. Där ersätts homeopatmedicinen via försäkringskassan likväl som den 
vanliga skolmedicinen. I England kan man som patient få välja om man vill ha hembesök av en 
jourhavande läkare eller en homeopat. I Kina besöker man akupunktören som en naturlig del i att 
balansera livskraften i meridianerna och förebygga sjukdom. 
 
Nobelpris 
1996 firade homeopatin 200-års jubileum, vilket uppmärksammandes av flera länder sp som Tyskland, 
vilket är homeopatins hemland. År 1996 fick den grekiska homeopaten Vithoulkas dela det alternativa 
nobelpriset. 
 
Sammanfattning 
Det handlar inte om att ersätta den traditionella skolmedicinen med homeopati, utan att den ska vara 
ett komplement som ingår som ett valbart alternativ men som också ersätts av 
socialförsäkringssystemet. Den traditionella skolmedicinen är inte ensam allena att bära på möjligheten 
att bota och lindra. Det är av största vikt framförallt i dag med alternativa metoder då människan 
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dagligen utsätts för kroppsliga och själsliga påfrestningar. Att inte tillvarata alternativa möjligheter är 
som att inte ta vara på en oändlig källa till läkedom och även slippa biverkningar från olika läkemedel. 
Tyskland, England samt Frankrike är föregångs länder när det gäller att erbjuda sina medborgare 
behandling i form av alternativa inslag som ett komplement till den traditionella skolmedicinen. Så 
mycket finns kvar att utforska inom alternativa medicinen. Att tro att den traditionella skolmedicinen 
ensamt har lösningen på människans hälsa och sjukdom är en övertro som behöver ifrågasättas. Likaväl 
som norska medborgare idag får tillgång till homeopati, zonterapi samt akupunktur så ska svenska 
medborgare även ha den möjligheten. 
 
 
Därmed föreslår undertecknad förbundsmötet: 
 
att  Socialdemokraterna i riksdagen lägger fram som förslag att ge ett årligt anslag  

om minst 100 miljoner per år till den alternativa forskningen 
att  Socialdemokraterna i riksdagen lägger fram som förslag att vid sjukdom införa alternativt 

komplement till den traditionella behandlingen i form av akupunktur 
att  Socialdemokraterna i riksdagen lägger fram som förslag att vid sjukdom införa alternativt 

komplement till den traditionella skolmedicinen i form av zonterapi 
att  Socialdemokraterna i riksdagen lägger fram som förslag att vid sjukdom införa alternativt 

komplement till den traditionella skolmedicinen i form av homeopati 
att  Socialdemokraterna i riksdagen lägger fram som förslag att inför förebyggande behandling inom 

vården med alternativ metoder i form av zonterapi 
att  Socialdemokraterna i riksdagen lägger fram som förslag att införa förebyggande behandling 

inom vården med alternativ metoder i form av akupunktur 
att  Socialdemokraterna i riksdagen lägger fram som förslag att inför förebyggande behandling inom 

vården med alternativ metod i form av homeopati 
att  Socialdemokraterna i riksdagen lägger fram som förslag att inför certifiering till dem som utför 

alternativa metoder inom zonterapi, homeopati samt akupunktur, vid verksamhet inom den 
offentliga vården så som det är för läkare, eller annat lämpligt system som ger en kvalitets 
garanti 

 
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 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
9:27 Alternativa behandlingar inom vården 
Föredragande Gudrun Hansson 
 
Intresset för alternativa behandlingsmetoder och naturläkemedel har ökat under senare år men 
godkänns inte i det svenska sjukvårdssystemet. Svensk sjukvård ska bedrivas enligt ”vetenskap och 
beprövad erfarenhet ”och det finns inga statligt godkända utbildningar. Karolinska institutet har under 
senare år undersökt en del alternativmedicinska metoder och det finns vetenskapliga studier som ger 
visst stöd för effekterna av exempelvis akupunktur. Vissa av resultaten har även blivit kritiserade för att 
de inte tagit hänsyn till placeboeffekten. Forskningen har även visat att alternativ medicin används oftare 
av kvinnor än av män. 
 
I Sverige är det Socialstyrelsen som kontrollerar och godkänner de olika behandlingsmetoderna. 
Skolmedicinsk personal är i stort förbjuden att erbjuda alternativa behandlingar, förutom metoder som i 
vetenskapliga studier visat sig vara verksamma. Utländska utbildningar som är godkända av 
myndigheterna i andra EU- länder accepteras inte heller i Sverige. 
 
I Frankrike är flera alternativa terapier godkända av myndigheterna men det är enbart läkare som får 
behandla. I England har skolmedicinsk sjukvårdspersonal rätt att ge alternativmedicinska behandlingar. 
 
År 2006 utgjorde anslagen till forskning om alternativ medicin 2,1 % av det totala anslaget för medicinsk 
forskning och finansierades framförallt av privata stiftelser och regionala forskningsråd. Hur stora 
anslagen är idag eller skulle behövas till forskning om alternativa behandlingar är svårt att bedöma. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att anse motion 9:27 besvarad  
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Motion 10:1 
Räddningstjänst och statsbidrag  
Gävleborg 
 
Förändra och fördela statsbidragen till kommuner på ett bättre sätt för räddningstjänstuppdraget. 
 
Jag verkar och bor i ett arbetsmarknadsområde där vår räddningstjänst har flera företag med hög risk 
och Seveso anläggningar. (Kemiska anläggningar) 
 
Vi har ett flertal industrier, och även ett kärnkraftverk som vårt Räddningstjänstförbund skall arbeta 
gentemot både vid förebyggande, vid hot om fara och vid brandsituationer. 
 
Dessa industrier och kärnkraftverket kräver mer kunskap fler kompetenser än vad man behöver ha inom 
andra områden inom Sverige.  
 
Jag vill att man utreder om det är möjligt att fördela statsbidragen så att räddningstjänstförbund och 
kommuner som har Sevesoanläggningar och som verkar inom hög risk områden kan få en ökad 
statsbidragspott för sitt arbete så att det blir ett mer jämlikt uppdrag för våra verksamheter. 
 
Jag yrkar på: 
 
att S-kvinnor driver och utreder frågan i motionens anda så att De  

Räddningstjänstförbund som agerar inom hög risk områden och som har Seveso anläggningar 
kan få högre statsbidrag för sitt uppdrag 

att  S-kvinnoklubb antar motionen som sin egen och skickar den vidare till S- 
kvinnors förbundsmöte 

 
Marie Frestadius 
Ordförande Sandvikens Kvinnoklubb 
 
Gävleborgs S-kvinnors distriktsårsmöte bifaller motionen och beslutar att ta den som sin egen och sända 
vidare till förbundsmötet 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 
10:1 Räddningstjänst och statsbidrag 
Föredragande Åsa Lindestam och Carina Ohlsson 
 
Räddningstjänsten finns över hela Sverige. De arbetar med förebyggande verksamhet och 
räddningsinsatser. Deras verksamhet bekostas i huvudsak av kommunerna.  
 
Sevesoanläggningar är högriskanläggningar som finns på några platser i vårt land. Det är bland annat 
våra kärnkraftsanläggningar. 
 
Motionären pekar på ett viktigt område där skattemedel ges till kommuner med en form av schablon. De 
kommuner som har Sevesoanläggningar får inte högre bidrag för att klara verksamheten utan förväntas 
fördela inom budget. Frågan är viktig och bör belysas. 
 
S-kvinnor har inte möjlighet att utreda frågan. Den är ändå viktig. S-kvinnor som kan påverka frågan 
uppmanas att göra det. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att anse motion 10:1 besvarad 
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Motion 10:2 
SMS-lån 
Gävleborg 
 
Förändra hanteringen med Sms lånen och snabba lån. 
 
Det är alltför lätt att få och ta Sms lån idag.  
Det görs ingen eller obefintlig undersökning från de som lånar ut pengar av de som vill låna pengar. 
Lånebolagen har höga och i vissa fall oskälliga räntor. 
 
Det är många som snabbt får stora skulder som de har svårt att ta sig ur. Det är svårt att få 
skuldsanering. Några av våra medborgare har låg, oregelbunden eller obefintlig inkomst. 
 
Då kan det vara lätt att falla för frestelsen att snabbt låna pengar och en kort stund glömma att det kan 
bli svårt att betala tillbaka lånet med hög ränta. 
 
Det vore bättre om de som lånar ut pengar undersökte varje låneansökan bättre och var tuffare i sina 
avslag och verkligen såg till att de som lånar pengar har möjlighet att betala tillbaka sina lån. 
 
När man tar ett snabbt lån via en mobiltelefon så kollas det inte upp om man kan och får hantera pengar 
själv. Det finns exempel på medborgare som har god man som har tagit ett sms lån fast de inte får och 
kan hantera sin ekonomi själv. 
 
Utifrån detta enkla resonemang yrkar jag: 
 
att  S-kvinnors utreder och driver frågan i motionens anda och att man skall  

förändra hur man kan ta snabba lån med höga räntor och sms lån 
att  Sandvikens kvinnoklubb antar denna motion som sin egen och skickar den vidare till S-kvinnors 

förbundsmöte 
 
Marie Frestadius 
Ordförande Sandvikens S-kvinnor 
 
Gävleborgs S-kvinnors distriktsårsmöte bifaller motionen och beslutar att ta den som sin egen och sända 
vidare till förbundsmötet 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
10:2 SMS-lån 
Föredragande Carina Ohlsson 
 
Snabblån är lån på jämförelsevis små belopp som kan beviljas snabbt och som kan betalas ut på några 
timmar men som ofta har höga avgifter och räntor. Att starta SMS-låneverksamhet är i dag enkelt. 
Finansinspektionen registrerar namnen på snabblåneföretagen och gör vissa kontroller i fråga om 
lämplighet. Men i övrigt kontrolleras inte verksamheten i den omfattning som vi anser behöver ske. 
 
I dag krävs tillstånd endast för de verksamheter som kombinerar utlåningsverksamhet med inlåning. Det 
är oacceptabelt. Därför har vi i motioner föreslagit att konsumentkreditlagen ska moderniseras genom 
att alla finansiella institutioner som erbjuder krediter till konsumenter ska stå under Finansinspektionens 
tillsyn samt att tillstånd för verksamhet ska kunna dras in. Finansdepartementet har äntligen kommit 
med en promemoria, departementsskrivelsen Ds 2013:26, med namnet Viss kreditgivning till 
konsumenter. Där föreslås att en ny lag om viss verksamhet med konsumentkrediter införs.   
 
Tillstånd kommer att krävas från Finansinspektionen för att driva sådan verksamhet, och 
Finansinspektionen ska enligt förslaget kunna kontrollera att finansiella företag följer alla författningar 
som reglerar verksamheten. Om de inte gör det ska Finansinspektionen kunna ingripa, antingen genom 
att ta ut en sanktionsavgift eller, vid allvarligare överträdelser, genom att återkalla företagets tillstånd. 
Förslaget innehåller också krav på att ett företags handläggning av ett kreditärende ska dokumenteras. 
Promemorian är nu ute på remissbehandling, och en ny lag ska träda i kraft den 1 januari 2014.  I 
regeringens promemoria kan vi läsa: "Enligt uppgifter från Kronofogdemyndigheten (KFM) beror det 
ökade antalet ansökningar om betalningsföreläggande avseende sms-lån på 'usel kreditprövning'.  
 
SMS-lånen riktas enligt KFM till dem som förvägras andra tjänster, dels ungdomar, dels äldre personer 
med överskuldsättningsproblem. Av myndighetens statistik framgår att det är ungefär lika många män 
som kvinnor som finns registrerade hos myndigheten för obetalda SMS-lån. Bland kvinnor mellan 46 och 
55 år är dock procenttalet högre, 58 procent. Bland ungdomar (18-25 år) har andelen av de obetalda 
SMS-lånen sjunkit från 35,9 procent 2007 till 19 procent 2011." Under 2012 har det dock höjts till 21 
procent. "Enligt Konsumentverket är en typisk snabblånekund en 37-årig ensamstående kvinna med 
barn. De flesta ansökningar görs i slutet av månaden och 60-70 procent av dem som söker är 
återkommande kunder, dvs. de har tidigare ansökt om snabblån."  
 
Av detta kan vi förstå att det inte är för att köpa lyxprylar de lånar utan helt enkelt för att kunna få 
vardagen att gå ihop. Detta var också vad som framkom under den offentliga utfrågning som 
civilutskottet anordnade i februari. Några av företagen som lånade ut pengar hade nämligen också gjort 
undersökningar av vilka som var låntagare och vad de använde pengarna till. Kvinnor med barn, och i allt 
högre utsträckning pensionärer är hänvisade till oseriösa långivare för att kunna försörja sig.  
 
Att många är oseriösa har framkommit i Konsumentverket under 2012 och 2013 har de granskat 22 av de 
snabblåneföretag som är registrerade hos Finansinspektionen och ytterligare ett bolag som erbjuder 
snabblån till konsumenter. Av de 17 undersökningar som är avslutade har 15 av bolagen har varnats för 
att de har brustit i kreditprövningen. Statistik från Kronofogdemyndigheten visar att det under 2012 
inkom 53 709 ansökningar om betalningsförelägganden som rör obetalda snabblån, vilket motsvarar en 
ökning med 62 procent jämfört med 2011. Ungdomar står för drygt en femtedel av de obetalda lånen. 
Detta är inte heller hela bilden, för en del av bolagen säljer lånen till finansbolag som driver in skulderna. 
Detta får till följd att de inte syns i statistiken.  
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Det är nödvändigt att det kommer skärpningar i lagstiftningen för snabblåneföretagen, framför allt för 
konsumenterna men även för konkurrenssituationen för seriösa långivare. Samtidigt är det fruktansvärt 
att människor beroende på svårigheten att försörja sig ska vara hänvisade till denna marknad. 
 
Förbundsmötet föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att anse motion 10:2 besvarad  
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Motion 10:3 
Yrkestrafik som utnyttjar svenska vägar 
Norrbotten  
 
Vi har idag ett stort antal tunga fordon som passerar genom Sverige. 
Dessa fordon sliter oerhört på våra vägar men lämnar ingen avgift för underhåll. 
 
Yrkar därför: 
 
att  reglerna för yrkesfordonstrafik genom Sverige ses över 
att  motionen antas av distriktets och skickas vidare till förbundsmötet 
att  motionen antas av förbundets kongress och skickas vidare till S-bänken för behandling 
 
S-kvinnor Boden 
/gm Lena Nilsson 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
10:3 Yrkestrafik  
Föredragande Monica Green 

S-kvinnor delar motionärernas oro för slitaget av våra vägar som den tunga trafiken utgör. Beräkningar 
visar att lastbilstrafiken står för mer än 65 procent av vägslitaget. Dessutom är det till större delen 
utländska fordon, som inte betalar något alls för att slita på våra vägar, trots att Svenska fordon får 
betala när de kör i andra länder.  

För att finansiera nya investeringar i vägar och järnväg i Sverige behövs en avståndsbaserad 
vägslitageavgift på alla tunga lastbilar som trafikerar vägnätet i Sverige. Den avgiften ska gälla både 
svenskregistrerade som utlandsregistrerade.  På så sätt kan vi också komma åt de oseriösa transporterna 
som idag är på väg att konkurrera ut den seriösa transporten. De olagliga transporterna, falska F-
skattsedlar och otillåten cabotagetrafik utgör ett mycket stort problem för oss.  

Vi ska naturligtvis ha ordning och reda, schysta villkor och miljövänligare transporter för att klara 
framtidens utmaningar.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  

att bifalla motion 10:3 
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Motion 10:4 
Stärkt arbete mot internationell skatteflykt 
Norrbotten 
 
Motion till distriktskongressen i Norrbotten 2013 
 
LO har presenterat en rapport om de ökande inkomstklyftorna. I världens huvudstäder 
Demonstreras mot ökade inkomstojämlikheter. 
 
Det är viktigt att värna om att nationer, såväl i industrialiserade länder som i utvecklings-länder har 
möjlighet att kräva in de skatteintäkter som är en förutsättning för välfärd åt sina medborgare. Det 
handlar om utbildning, hälso- och sjukvård och ekonomiskt skydd för utsatta invånare.  
Det är viktigt att globala ekonomiska aktörer i form av multinationella företagskoncerner tvingas bidra 
med skatteresurser i länder där de har inte bara försäljning och konsumtion utan också produktion. Vi i 
S-partiet bör verka för en miniminbeskattning av bolag, kapital och miljöförstörande verksamhet på EU-
nivå. 
 
I många länder med fattig befolkning finns naturtillgångar som vida överstiger värdet av världens 
samlade bistånd. Idag lever ca 1,5 miljarder människor på mindre än 2 US-dollar per dag i länder som 
samtidigt är mycket rika på naturresurser.  Inom EU diskuteras en lag som skulle tvinga olje-, gruv- och 
skogsföretag att publicera information om sina betalningar till regeringar i varje land där de verkar. Kallat 
för land-för-land-rapportering.  
 
Denna lag är ett initiativ för att bekämpa s.k. kapitalflykt – att företag för ut vinster utan att betala skatt i 
de länder där de verkar. Utebliven skatt är ett utbrett problem som gör att utvecklingsländer går miste 
om resurser som skulle kunna investeras i egen fattigdomsbekämpning men egentligen för att bygga 
landet med fungerande infrastruktur, skolor och högre utbildning, sjukhus och en egen stark offentlig 
sektor som kan säkerställa att företag och individer håller landets lagar. Multinationella företags 
kapitalflykt kostar idag utvecklingsländerna mer än vad de förlorar genom korruption och mer än det 
bistånd de får. 
 
Jag yrkar: 
 
att en uppmaning att Socialdemokraterna ställer sig bakom och riktar en stark uppmaning till 

riksdagen att finna vägar att öka fattiga länders möjligheter att beskatta företag som gör vinst på 
länders naturtillgångar 

att även EU-gruppen för S uppmanas verka för att finna vägar att öka fattiga länders möjligheter att 
beskatta företag som gör vinst på fattiga länders naturtillgångar 

att  motionen skickas till S-kvinnors årskongress för att vidta åtgärder i enlighet med att-sats 1  
att  motionen skickas till S-gruppen i EU för att vidta åtgärder i enlighet med att-sats 2  
att  motionen bifalls  
att  årsmötet om motionen bifalls skickar motionen vidare i lämpliga politiska organ 
 
Eva Hedesand Lundqvist, Kvinnoklubben Frida, Luleå 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 10:4  
Stärkt arbete mot internationell skatteflykt  
Föredragande Carina Hägg 
 
Fler länder än tidigare har demokratiskt styrelseskick. Många av dessa länder kliver också fram som 
ekonomiska och politiska stormakter. Majoriteten av världens fattiga människor lever idag i 
medelinkomstländer.  
 
Tillväxt och framsteg välkomnas samtidigt som vi konstaterar djupa orättvisor mellan och inom länder 
men även mellan män och kvinnor. Finans-, livsmedels- och klimatkriser drabbar hårdast de redan 
fattiga. I sina värsta former driver jakten på mineraler fram konflikter istället för utveckling. Sociala och 
ekonomiska klyftor, köns-gap och allt värre klimat- och miljöhot ställer krav på samarbetsformer. Vi 
menar att Sverige tillsammans med andra länder kan införa en skatt på finansiella transaktioner – en så 
kallad Tobinskatt. EU är här en viktig aktör. Motionen ska enligt motionärens önskan i positiv anda 
tillsändas våra parlamentariker i Europaparlamentet samt lämpliga organ för dess övervägande.    
 
Nya aktörer kommer till i utvecklingssamarbetet och andra finansiella flöden än traditionellt bistånd 
spelar allt större roll. Positiva trender måste tas tillvara samtidigt som de negativa, såsom skatteflykt och 
landgrabbing bekämpas. Politiken ska ta sin utgångspunkt i länder och människors egna drivkrafter för 
att prioritera och skapa utveckling. Vår politik syftar till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen 
och att bidra till en hållbar demokratisk utveckling. Då behöver länders skattelagstiftning och dess egen 
kapacitet för skatteuppbörd stärkas. Motionen lyfter upp flera förtjänstfulla exempel som den lag som 
diskuteras inom EU för att tvinga olje-, gruv- och skogsföretag att publicera information om sina 
inbetalningar i respektive land de verkar i, s.k. land-för-land-rapportering, minimibeskattning, arbete mot 
korruption och kapitalflykt. Det är angeläget att fattiga länders kapacitet för att kunna beskatta företags 
vinster från utvinning av naturtillgångar kan öka.  
 
Vår politik ska utvecklas för att bättre kunna möta nya behov som internationella regelverk och uttag av 
skattebaser för investering i enskilda människor och länders utveckling.  
Tillsammans med insatser på andra områden skapar skatter förutsättningar för politiskt ansvarstagande 
och väljares ansvarsutkrävande. Som ett led i detta är det rimligt att ställa krav på transparens.  
 
Förbundsstyrelsen vill sammanfattningsvis instämma i yrkandet om att fattiga länder ska ha möjligheter 
att beskatta företag som gör vinst på länders naturtillgångar. Förbundsstyrelsen konstaterar samtidigt att 
Socialdemokraterna redan bedriver arbete i linje med motionärens intentioner och noterar att S-
kvinnors Förbundsmöte inte kan fatta beslut om partiets ståndpunkt och agerande, i enlighet med 
motionsyrkandet.  S-kvinnor kan däremot verka pådrivande i detta arbete som redan pågår i partiet i 
syfte att värna väl fungerande skattesystem och stärka arbetet mot internationell skatteflykt. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att  anse motion 10:4 besvarad  
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Motion 10:5 
Verksamheter som skattar utomlands 
Norrbotten 
 
Vi lever idag i ett blått samhälle där varje skattekrona ska räknas bort i stället för att finansiera välfärden. 
Vi har också ett samhälle där välfärden och den kommunala verksamheten ska stryka på foten för privat 
företagsamhet.  
 
Detta gäller numera också skattefinansierad verksamhet. En verksamhet som idag ska gå direkt till 
privata fickors vinster och i vissa fall även till utlandet.  
 
Vi ska inte ställa oss bakom sådant, vi vill ha tillbaka välfärden i Sverige, vi vill ha tillbaka den svenska 
modellen, den som övriga är avundsjuka på. Vi hade nått så långt och nu är vi tillbaka till klass samhället. 
Vi behöver en förändring. Vi kan börja med var verksamhet beskattas. 
 
Verksamhet som är skattefinansierad och bedrivs i Sverige ska också beskattas i Sverige. Egentligen 
borde all verksamhet som bedrivs i Sverige och beskattas i Sverige men som första steg tar vi 
skattefinansierad verksamhet.  
 
Det kan inte vara tanken att vi som betalar skatt i Sverige får dessa pengar skickade rakt in i utlandet. 
 
Därför yrkar vi på:  
 
att  skattefinansierad verksamhet också beskattas i Sverige 
att  Svenska skattesystemet ses över för att undvika skattefällor för till och börja med, 

skattefinansierade verksamheter 
att  Bodens S-Kvinnoklubb antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Kvinnodistriktet 

Norrbotten och sedan till S-kvinnors Förbundsmöte 
 
Lena Nilsson 
S-kvinnor Boden  
den 10 januari 2012 
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Förslag till svar på motion 10:5 
Verksamheter som skattar utomlands 
Föredragande Christina Oscarsson 
 
Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att skattefinansierad verksamhet också beskattas i Sverige. 
Ett grundläggande krav i skattelagstiftningen ska vara att företag inte tillåts att undandra vinster från 
beskattning till exempel genom att tillämpa orimligt höga räntesatser på internlån mellan koncernbolag 
och dotterbolag. 
 
Det är orimligt att företag som finansieras av skattemedel inte betalar skatt i Sverige, utan i så kallade 
skatteparadis. Detta måste få ett slut. 
 
Skattemedel ska hanteras på ett effektivt sätt och lika regler kring öppenhet och insyn ska gälla i alla 
skattefinansierade verksamheter. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att motion 10:5 anses besvarad  
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Motion 10:6 
Nej till vinster i välfärden 
Skåne  
 

För socialdemokratin är välfärden av centralt värde och något vi utvecklat och förstärkt genom åtskilliga 
historiska politiska reformer. Vi byggde en välfärdssektor som byggde Sverige jämlikt och starkt och som 
också blivit internationellt hyllad. Idag ser vi dock hur denna välfärd i allt större skala bryts ner. Välfärden 
har idag istället blivit till en marknad där privata vinstintressen blivit styrande, där det varje år plockas ut 
över tre miljarder skattekronor i vinst av privata vårdföretag i Sverige.  
 
Nej till vinster i välfärden 
 
Kapitalismens maktposition har således flyttat långt in i barns skolor, mor- och farföräldrars vårdhem och 
på vårdcentraler. Kapitalismens stärkta maktposition och tillika dess inneboende oförmåga att hushålla 
med resurser blir lika tydlig som dess förmåga att skapa djupa sociala och ekonomiska orättvisor. Detta 
ser vi tydligt när skandaler kring storfinansiella vårdkoncerner nu i media rullas upp i avskyvärda 
berättelser om vägda kissblöjor, blodförgiftningar, sängbrist, amputationer efter vanvård och rädda 
anställda som inget vågar säga. 
 
Grunden att så sker är företagens drivkraft efter vinst. Så länge vinstuttag finns i välfärden kommer också 
företagen att söka konkurrera ut andra företag genom att maximera sina vinster, vilket till sist blir på 
medborgarnas bekostnad - genom effektiviseringar och tummande på kvalité. Erfarenheten ifrån andra 
länder som har sådana system visar både på att de är dyra, orättvisa och ineffektiva. Risken är dessutom 
överhängande att medborgare delas upp efter lönsamhet, där de rika som kan betala väl för sig också får 
bättre tillgång till välfärdstjänster än fattiga och resurssvaga medborgare. Så förstärks klassamhället, 
också inom välfärdssektorn. 
 
Vi i socialdemokratin måste därför sätta ner foten och vara mycket tydliga i denna fråga. Vår politik inom 
området har hittills varit svårförståelig, både för partimedlemmar att förklara och medborgare att förstå. 
Vår politik på området har istället präglats av något som skulle kunna beskrivas som 
privatiseringsbyråkrati – alltså att vi genom kvalitetskontroller ska kunna kvalitetssäkra välfärden. Denna 
politik är både otydlig, omständig och kantad av en omfattande dyr byråkratisk kontrollapparat.  
 
Det duger inte och så kan vi inte fortsätta. Vår politik måste vara mycket tydlig i att sätta människan som 
medborgare och inte människan som en kund på en marknad.  

Därför säger vi nej till vinster i välfärden. 
 
att  Socialdemokraterna skall säga nej till vinster i välfärden 
 
Hannas den 15 december 2012 
Ingalill Bjartén 

Ystads S-kvinnor har vid medlemsmöte, söndagen den 16 december 2012, beslutat anta motionen som 
sin egen. 
Siw Olsson ordf                                                                        
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 10:6 
Nej till vinster i välfärden  
Föredragande Lena Sommestad 
 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att välfärdsverksamheter ska drivas utan vinstintresse. 
Det innebär att de inte ska ha som mål att dela ut vinst, varken som årlig utdelning eller som realiserad 
vinst t.ex. i samband med försäljning. Däremot är det självklart positivt att välfärdsverksamheter präglas 
god ekonomisk hushållning, inklusive överskott när så är lämpligt. När överskott uppstår bör det 
återinvesteras. Förbundsstyrelsen vill påminna om att S-kvinnors förbundsmöte 2011 beslutade att 
lagstiftningen bör ses över för att garantera ”att alla offentliga medel som anslås till privat driven välfärd 
kommer brukarna till godo.”  
 
Förbundsstyrelsen menar att vinstintressen i skola, vård och omsorg är problematiska, och leder till stora 
ekonomiska förluster i form av vinstuttag. De skapar problem i form av ineffektivitet, segregation och 
brist på likvärdighet. Skärpt kontroll är viktig för att motverka negativa effekter av vinstintressen, men 
det kan inte råda bot på de grundläggande problem som vinster i välfärden skapar. En alltför omfattande 
kontrollapparat är därtill riskfylld, eftersom kontroll kan leda både till ökade kostnader och till en skadlig 
detaljstyrning. I värsta fall kan en långtgående kontroll motverka den mångfald och kreativitet, som 
välfärdsmarknaden är tänkt att främja. 
 
S-kvinnors krav på en icke-vinstdrivande välfärd blev delvis tillgodosett i samband med Partikongressen 
2013. Där gjordes det klart att vinstintresset inte ska vara ”styrande i välfärden”. Partikongressen tog 
dock inte något explicit beslut om att verksamhet i välfärdssektorn ska organiseras enligt icke-vinst-
principen. Aktiebolag ska till exempel fortsatt vara tillåtna, trots att dessa utgår från vinstmotiv. S-
kvinnor har därmed skäl att fortsatt driva kravet på att välfärdsverksamheter ska drivas utan 
vinstintressen. 
 
LO har – till skillnad från Partikongressen - lagt förslag om att välfärdsverksamheter som huvudregel ska 
drivas i en särskild bolagsform, samhällsbolag. Där ska vinsten begränsas till statslåneräntan plus en 
procent, dvs. dessa bolag ska kunna ta ut en mindre vinst men de ska inte drivas av vinstmotiv. (En 
liknande bolagsmodell finns för övrigt redan idag: bolag med särskild vinstbegränsning, SVB-bolag). 
Förbundsstyrelsen anser att LO:s förslag om samhällsbolag inte utan vidare bör avvisas, även om 
modellen tillåter en begränsad vinst. Det låga taket för vinstnivån innebär att modellen i långa stycken 
tillmötesgår S-kvinnors krav på att offentliga medel som anslås till privat driven välfärd ska komma 
brukarna till godo och att i huvudsak undvika de negativa konsekvenser som följer av välfärd driven av 
vinstmotiv.  
 
Förbundsstyrelsen vill sammanfattningsvis inte ta definitiv ställning till hur en framtida välfärdsmodell 
enligt non-profit principer bäst kan organiseras. S-kvinnor ska dock enligt förbundsstyrelsen med kraft 
verka för att Socialdemokraterna säger nej till vinst som drivkraft i offentlig välfärd.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att anse motion 10:6 besvarad 
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Motion 10:7 
Styrmodeller i offentligt driven välfärd 
Stockholms stad  
 
Ta fram alternativ till marknadsorienterade styrmodeller i offentligt driven välfärd 
Stockholms stad 
 
Marceij Zarembas artikelserie Patienten och prislappen i Dagens nyheter vintern 2013 visade med 
skräckinjagande tydlighet hur vården och patientsäkerheten påverkats av ekonomistyrningsmodeller 
som hindrar vårdpersonal från att ge bra vård. Det är tydligt att ekonomismen är en lika dålig styråra i 
välfärden oavsett om den används i privat eller offentligt driven verksamhet. För att komma tillrätta med 
problemen krävs inte bara insikt om att de rådande styrningsmodellerna är fel, det behövs också 
kunskap om varför dessa marknadsorienterade styrmodeller leder till sämre verksamhet, och det behövs 
bättre alternativ att införa i dess ställe. 
 
För att skapa klarhet i ekonomistyrningsmodellens brister är det viktigt att skilja mellan prestationer och 
effekter i offentlig verksamhet.1  
 
Prestationer är de tjänster/produkter som myndigheterna åstadkommer för att uppfylla sina åtaganden. 
Prestationer handlar t.ex. om handlagda ärenden, inspektioner, rapporter, rådgivning, utbildade elever, 
hemtjänsttimmar etc. 
 
Effekter är de förändringar i samhället som inte skulle ha kommit till stånd utan myndighetens insatser.  
 
En kritik som riktats mot mål- och resultatstyrningens utformning är att den i praktiken kommit att 
fokusera på prestationer medan frågan vilka effekter som uppstår, dvs. måluppfyllelsen i förhållande till 
den förda politiken, försvinner.  
 
Den grundläggande tankemodellen i ekonomistyrning leder dessutom till att helhetsperspektiv och 
beroendeförhållanden mellan olika enheter eller verksamheter inte beaktas i styrningen. Inom alla 
offentliga verksamheter finns en rad samband mellan olika enheter/funktioner. Genom att de inte är 
oberoende av varandra kan heller inte varje enhet för sig göras så effektiv som möjligt utan att helheten 
påverkas negativt. I offentlig verksamhet är detta ett större problem än i privat sektor, Om en myndighet 
eller kommunal enhet är maximalt kostnadseffektiv så leder det till ökade kostnader för andra delar av 
det offentliga.  
 
Ett tydligt exempel på det är hur förändringarna i regelverket för sjukförsäkring och a-kassa minskat 
statens kostnader för socialförsäkringarna, men istället ökat kommunernas kostnader för 
försörjningsstöd. Ett annat exempel är att ett avslag på en ansökan om arbetsmarknadsutbildning kan 
leda till att samhällets kostnader för en individ blir avsevärt högre, än om samma person fått gå en 
utbildning och sedan får ett arbete. När varje verksamhet fokuserar på att hålla sin egen budget, kan 
samhällsnyttan i ett bredare perspektiv alltså gå förlorad. 
 
En rad studier pekar också mot att den grundläggande premissen i resultatstyrningen, att det går att 
styra på resultat utan att förstå verksamheten, har uppenbara begränsningar. Det krävs en förståelse av 
hur verksamheten i praktiken fungerar och utförs för att utforma en effektiv styrning. 
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Ett exempel på hur ekonomistyrning kan dölja viktiga aspekter av verksamheten och 
verksamhetsutveckling och innebära en mindre effektiv styrning kan hämtas från medicinkliniken vid 
Höglandssjukhuset i Eksjö. Kliniken följdes upp på bl.a. beläggning på sängplatser och antal patientbesök 
per läkare. Dessa är mått på resursutnyttjandet. Samtidigt saknades mål som kopplade till syftet med 
verksamheten, dvs. att bota sjuka. Resursmåtten blev då i praktiken mål för verksamheten. På sjukhuset 
orsakade detta frustration hos medarbetarna, som inte fick något stöd av mål och mätningar för att 
utföra sitt egentliga uppdrag: att ge god vård. 
 
I ett utvecklingsarbete tog kliniken fram nya mått som speglade hur väl man lyckades med uppdraget att 
ge god vård. I detta arbete visade det sig att ett mått som antal besök per läkare och dag i själva verket 
kunde vara direkt missvisande. Påvisbara förbättringar av verksamhetens effektivitet framstod i 
uppföljningen som försämrad produktivitet. Genom sitt förbättringsarbete lyckades kliniken minska 
antalet onödiga återbesök. Men eftersom återbesöken i genomsnitt tog kortare tid än nybesöken kom 
varje läkare att hinna med färre patienter per dag när återbesöken minskade. En reell förbättring såg ut 
att vara en produktivitetsförsämring.   
 
Om uppdraget är att styra resurser effektivt, eller att ge god hälso- och sjukvård, påverkar vilken typ av 
information uppföljningssystemen behöver innehålla. Om uppföljningssystemet innehåller data som 
fokuserar på resursutnyttjandet kommer detta att stå i centrum för verksamheten, inte uppdraget att ge 
god hälso- och sjukvård. 
 
För ekonomer är denna fokusering rimlig och naturlig. Det är ekonomens uppgift att ha kontroll på 
ekonomi, kostnadseffektivitet, produktivitet och andra mått på resursutnyttjandet. Problemet uppstår 
när det samtidigt saknas relevanta mål som utgår från verksamhetens syfte. Då kommer det som 
egentligen är uppföljningsmått att bli substitut för de syftesmål som saknas.  
 
När uppföljningsmåtten i praktiken blir styrande mål i verksamheterna leder det till en felaktig fokus i 
verksamheten med stor risk för minskat värdeskapande, ökade totala kostnader och lägre effektivitet 
som följd. 
 
Ett annat exempel på detta från företagsvärlden är att många s.k. call centers följs upp på parametrarna 
”genomsnittlig samtalstid” och ”antal tappade samtal”. Den som talar för länge med kunderna tappar 
fler samtal, när kunder i telefonkön tröttnar på att vänta och lägger på luren. I ett av de företag forskare 
studerat kritiserade ledningen de medarbetare som tappade för många samtal. Detta medförde att när 
kön av väntade samtal växte, lyfte de anställda på luren och lade på den direkt igen utan att svara. 
Därmed kunde de snabbt klara av tillräckligt många samtal för att klara uppföljningsmåttet. Däremot 
klagade fler kunder på att det var fel på företagets växel. När ledningen prioriterar att inte tappa samtal, 
så blir det detta medarbetarna fokuserar på – inte att lösa kundernas problem. Så farliga är 
ekonomistyrningens enkla mått när de blir styrande för hela verksamheten. 
 
Att kritisera dagens ekonomistyrning i offentlig sektor handlar inte om att ekonomin inte är viktig. Det är 
den. Det handlar istället om det som borde vara självklart, nämligen att ett effektivt resursutnyttjande 
aldrig kan vara syftet med en verksamhet, men väl ett viktigt krav på verksamheten. Vi vill till exempel ha 
vård av hög kvalitet och detta måste säkerställas i verksamhetens styrning. Vi vill samtidigt som 
skattebetalare känna att den offentligt finansierade vården bedrivs effektivt och med hög 
kostnadsmedvetenhet. Men kostnadsmedvetenhet som leder till att patienter inte får vård av hög 
kvalitet gör ingen skattebetalare glad. Ändå står kostnadskontrollen ofta i fokus i verksamheterna. Detta 
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är del i den förvaltningsmodell som ibland kallas New public management, och som hämtats från 
företagsvärlden till offentlig sektor.  
 
Dock har företagen själva för länge sedan insett att modellen inte är ett effektivt sätt att styra 
organisationer, och övergett den för mer förtroendebaserade styrningssätt. Konsultföretaget McKinsey 
konstaterade för några år sedan, på basis av en enkät till mer än 115 000 personer i 251 multinationella 
företag, att ”Command-and-control-ledarskap är bland de minst effektiva sätten att leda insatserna hos 
människorna i en organisation.” (Översatt citat. Managing your organization by the evidence, i The 
McKinsey Quarterly 2006 number 3.) Framgångsrika företag leder i dag med värderingar och visioner, 
inte hård styrning och kontroll.  
 
Det är hög tid att även offentlig verksamhet ändrar styrningsprinciper och överger de modeller som leder 
till sämre uppfyllelse av de politiska målen med verksamheterna. Genom att ta fram och använda 
alternativa styrmodeller för offentlig verksamhet kan vi ta bort de styrningsproblem som hindrar 
professionerna i verksamheterna från att göra det vi vill att de ska göra – skapa samhällsnytta.  
 
Förslag till beslut: 
  
att S-kvinnor verkar för att Socialdemokraterna ska utveckla och använda 
  styrmodeller för offentlig verksamhet som inte bygger på marknadsorienterade 
  styrmekanismer och organisationsmodeller, utan styrmodeller som främjar 
  delaktighet, flyttar inflytande till brukare och personal, stärker professionernas 
  roll i verksamheten och bygger på förtroende och samarbete, snarare än 
  misstänksamhet 
 
S-kvinnor verkar för att Socialdemokraterna ska utveckla alternativ till den ekonomistyrning som i dag är 
dominerande i stora delar av offentlig sektor. 
 
Sara Gunnerud 
S-kvinnor i Stockholms stad antog motionen 9 april 2013 på vårt styrelsemöte 
 
Läs mer-tips 
http://styrningforeffektivitet.se/www.styrningforeffektivitet.se/Rapporter_och_Artiklar_files/Effektiv%2
0styrning.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://styrningforeffektivitet.se/www.styrningforeffektivitet.se/Rapporter_och_Artiklar_files/Effektiv%20styrning.pdf
http://styrningforeffektivitet.se/www.styrningforeffektivitet.se/Rapporter_och_Artiklar_files/Effektiv%20styrning.pdf
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 10:7 
Styrmodeller i offentligt driven välfärd 
Föredragande Lena Sommestad 
 
Motionen tar upp en central fråga för socialdemokratisk politik, styrning av verksamheten i offentlig 
sektor. De problem och begränsningar som kännetecknar dagens ekonomistyrning, New Public 
Management, har under senare år rönt betydande uppmärksamhet i svensk och internationell forskning. 
Hittills har dock frågan i stort sett varit förbisedd i den svenska, socialdemokratiska idédebatten. Detta 
står i skarp kontrast till norsk socialdemokrati, där problemen med New Public Management och frågan 
om möjliga alternativ idag står högt upp på den politiska dagordningen. 
 
Förbundsstyrelsen anser liksom motionären att S-kvinnor bör verka för att Socialdemokraterna utvecklar 
och använder styrmodeller i offentlig sektor som inte bygger på marknadsbaserade styrmekanismer och 
organisationsmodeller. Det behöver också utvecklas alternativ till de marknadsbaserade styrmodeller 
som dominerar idag. Större delaktighet och inflytande för brukare och personal och en starkare roll för 
professionerna är viktiga aspekter att beakta i utvecklingen av sådana alternativa modeller.  
 
Förbundsstyrelsen menar också, liksom motionären, att styrmodeller bör vara förtroendeskapande. De 
ekonomiska styrmodeller som används idag rymmer, så som de är utformade, inbyggda element av 
misstänksamhet. Avtal, kontrakt och allt mer sofistikerade kontrollsystem är exempel på detta. 
Förbundsstyrelsen vill dock betona att formerna för ekonomistyrning i Sverige idag inte ska ses som att 
uttryck för att relationen mellan politiker och administratörer å ena sidan, och verksamhetsutövare å 
den andra, generellt sett präglas av misstänksamhet. Vidare vill Förbundsstyrelsen betona en stark roll 
för den offentliga sektorns professioner kan gå hand i hand med ett starkt demokratiskt inflytande över 
den offentliga sektorns utveckling.  
 
Förbundsstyrelsen menar, sammanfattningsvis, att S-kvinnor kan ha en viktig roll att spela för att driva 
på i frågan om goda styrmodeller i offentlig sektor. Framtida styrmodeller bör enligt Förbundsstyrelsens 
uppfattning utgöra ett alternativ till dagens ensidiga ekonomistyrning och utvecklas så att de på ett bra 
sätt balanserar behovet av demokratisk styrning, professionell autonomi och delaktighet och inflytande 
för brukarna. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att anse att-sats 1 besvarad  
att  bifalla att-sats 2 
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Motion 10:8 
Se över, förändra och tidsbegränsa nuvarande ROT-avdrag 
Stockholms län  
 
Grunden/grunderna för skattesubventionerade reformer ska alltid vara, att det ska gagna och komma till 
del för alla medborgare i Sverige. 
 
Varför är ROT-avdraget okontroversiellt, men inte RUT- avdraget? Svaret är kön och klass. ROT är en 
mansdominerad höglönesektor, medan RUT är en kvinnodominerad låglönesektor. Fördelningspolitiskt 
är ROT-avdraget inte bättre än RUT- avdraget.  
 
”Det är bara bidragstagare som röstar på Sossarna” sägs det, men det är ännu fler bidragstagare som 
röstar på Alliansen. Plötsligt är det inga små summor längre. ROT- avdraget per person, är högre än vad 
en person med försörjningsstöd får i uppehälle under 1 år (bortsett från hyran – om de har en bostad)? 
 
Ett skatteavdrag för reparation, om - eller tillbyggnad av bostadshus (Rot -avdrag) infördes första gången 
1993 och utgjorde en del av det ROT-program som syftade till att få ned arbetslösheten. Avdraget som 
betraktades som en tillfällig åtgärd, skulle gälla åtgärder vidtagna under perioden 15 feb. 1993 – 31 dec. 
1994. Av konjunkturmässiga skäl återinfördes dock skattereduktionen igen 1996 och kom att förlängas 
vid ett par tillfällen för att sedan upphöra den 31 mars 1999. Syftet med ROT- avdraget var att öka 
kapacitetsutnyttjandet inom byggsektorn och att motverka arbetslöshet. Insatsen skulle begränsas till att 
avse den tid då det var särskilt angeläget med stimulansåtgärder. Eftersom huvudsyftet var att skapa 
arbetstillfällen, skulle skattereduktionen gälla avdrag på arbetskostnaden och inte omfatta 
materialkostnaderna. (prop.1992/93:150, bil. 6 s. 3). 
 
Effekterna av skattereduktionen på budgeten, var liksom tidigare beroende av aktivitetsnivån inom 
byggbranschen. Någon bedömning av nivån på sysselsättning och arbetslöshet gjordes inte. Alla som är 
arbetslösa, varken kan, vill eller är utbildade för att jobba inom byggsektorn. Arbetslösa utgör många 
olika yrkeskategorier. 
 
Rotavdraget återinfördes av Alliansregeringen redan 8 dec. 2008, både som en åtgärd för att mildra den 
ekonomiska krisen för byggbranschen, samt som ett led att göra svarta jobb vita. Den 13 maj 2009 sa 
riksdagen ja till regeringens förslag att införa ROT- avdraget permanent. Kostnaden för staten 
beräknades till 3.5 miljarder kronor per år. När Skatteverket den 1 juli 2010 summerade det första året 
med ROT-avdrag med den s.k. fakturamodellen slog mätaren i taket. Notan för ROT- avdraget uppgick till 
9.4 miljarder samt för RUT- avdrag 904 miljoner, sammanlagt 10.3 miljarder kronor. ROT och RUT 
avdraget blev 6.8 miljarder dyrare än vad regeringen hade räknat med. Pengarna har gått till ägare av 
villor, fritidshus, och bostadsrättslägenheter, vilka har utnyttjat ROT- avdraget när de reparerat, byggt till 
eller byggt om sin bostad. De som bor i hyreshus har inte fått vara med på denna mycket fördelaktiga 
ROTFEST. Bostadsägare med ROT-avdrag betalar bara halva arbetskostnaden för rotjobb upp till 50 000 
kronor per person och år. 
 
Men det är inte bara bostadsägare som har blivit vinnare på ROT- avdraget. Svenska, vita 
medelklassmän, hantverkare, oftast egen företagare och högavlönade, samt byggnadsföretag har gjort 
mycket goda vinster. Handeln med byggvaror har fått ett rejält uppsving med ökad försäljning av 
byggmaterial och inredningsutrustning. Utan någon som helst tvekan har ROT- avdraget dopat en hel 
bransch och de flesta berörda verkar vara mycket nöjda, varför skulle de inte vara nöjda? Men inte alla 
konsumenter är nöjda. Det har blivit svårt att få tag på hantverkare, speciellt i storstäderna. 
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Hantverkarna väljer och vrakar mellan olika uppdrag. Vissa byggföretag tar ut en oskälig avgift på 1000 
kronor för att kunden ska få ta del av ROT-avdraget. Det är alldeles uppenbart att hantverkare ” saltar 
”sina fakturor rejält, vissa av dem fuskar med redovisningen och tar med även kostnaden för 
arbetsmaterial i beräkningen. Eftersom Skatteverket ska handlägga ROT- avdrag snabbt, prioriteras inte 
någon djupare granskning av pengarnas mottagare, vilket har skapat en ny typ av brottslighet, där 
brottslingar kapar andra människors identiteter för att kunna plocka ut ROT- avdrag. 
 
Statistik från Skatteverket visar att, det är stora skillnader på var i landet ROT-avdraget lönar sig bäst. I 
höginkomstkommunen Danderyd har invånarna i snitt fått 2 800 kronor i ROT- avdrag per år. I 
låginkomstkommunen Botkyrka har drygt 500 kronor betalts ut i snitt per år. I glesbygdsregionerna är 
bilden snarlik. I Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, är t.ex. summan knappt 700 kronor 
per person att jämföra med det dubbla i Stockholms och Hallands län. Det främsta skälet att renovera 
med ROT- avdrag är, att man vill höja värdet på sin bostad, vilket lönar sig bäst i de områden där 
bostadspriserna stiger snabbt. 
 
Av de pengar som betalats ut för ROT- avdrag från första juli 2009 till 30 juni 2010, sammanlagt 9.4 
miljarder, har 2.4 miljarder gått till avdrag i Stockholms län. RUT- avdrag för samma period uppgick till 
904 miljoner kronor, varav en tredjedel av avdragen för hushållsnäratjänster (RUT) under samma period 
338 miljoner kronor avser Stockholms län. Ovanstående siffror och resultat talar i allra högsta grad för en 
orättvis och osolidarisk fördelningspolitik. Avsikten med våra gemensamma skattemedel måste rimligtvis 
vara den, att skattesubventionerade reformer och fördelningspolitik ska gagna och kunna nyttjas av alla. 
Som det är nu, är det den vita medelklassen med höga inkomster som tjänar på dessa reformer, inte de 
som har det sämst i vårt samhälle. Är det sådan fördelningspolitik som vi Socialdemokrater vill bedriva? 
 
De stora belopp som utbetalas i form av ROT-avdrag, nästan 10 miljarder kronor, samt att ingen mer 
heltäckande och oberoende utvärdering hitintills har gjorts, talar i allra högsta grad för en granskning av 
avdraget, även den administrativa hanteringen bör undersökas. Det är likaså viktigt att belysa, hur 
regeringen har redovisat ROT-avdragen och på vilka grunder eller underlag besluten att förlänga 
avdraget har vilat. Utvärderingsfrågan bör gälla hur effektivt just detta specifika avdrag har varit? En 
annan fråga är, att sätta in detta avdrag i ett större sammanhang, dvs. att gå från specifik till generell 
kunskap. Hur effektivt är avdraget betraktat som styrmedel? Hur fungerar det t.ex. i förhållande till 
andra typer av arbetsmarknadspolitiska styrmedel? Är efterfrågestyrda eller konsumentorienterade 
styrmedel bättre än utbudsorienterade eller producentorienterade? När ROT- avdraget infördes förekom 
en styrmedelsdebatt, om stödet skulle ske i form av bidrag istället för skatteavdrag, inte om objektet för 
styrningen var hushållen eller företagen. Även nedanstående frågor bör ställas: 
 
Vilka kostnader har avdraget inneburit i form av minskade skatteintäkter från dem som utnyttjat det?  I 
vilken utsträckning har avdraget lett till merintäkter för stat och kommun i form av ökade skatteintäkter, 
från näringsidkare och deras anställda som utför ROT- arbeten, redovisat och betalat skatter och avgifter 
för de ökade inkomsterna? Hur har avdraget fördelat sig på olika typer av arbeten och fastigheter 
(hyreshus, resp. egna hem och fritidsfastigheter)? Hur många arbeten hade inte utförts eller hade utförts 
senare eller som hade utförts i egen regi eller med användning av ”svart” arbetskraft om avdraget inte 
hade funnits? Hur ser den fördelningspolitiska profilen på avdraget ut (dvs. den allmänna inkomst- och 
förmögenhetssituationen hos de individer som utnyttjat avdraget)? Har avdraget föranlett väsentligt 
merarbete och inkräktat på resurserna för andra angelägna verksamheter för skattemyndigheterna, samt 
om det inneburit kontrollproblem av betydelse (när det gäller arbetets karaktär eller avgränsningen 
mellan arbetskostnader och materialkostnader)?  
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Vi yrkar: 
 
att  S-kvinnor verkar för att se över, förändra och tidsbegränsa ROT- avdraget i dess  
 nuvarande form 
att  S-kvinnor verkar för att en granskning och utvärdering av Rot- avdragsreformen  

enligt ovanstående frågeställningar, genomförs så snart det är möjligt 
att  S-kvinnor verkar för att inom ramen för ROT-avdraget initierar byggande av studentbostäder 

inom en utsatt tidsgräns utifrån behov 
 
Sollentuna den 11 januari 2013  
Bora Jukovic    Emina Jukovic 
Medlemmar i S-kvinnoföreningen, Sollentuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 10:8, 10:9 och 10:10 besvaras tillsammans  
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Motion 10:9 
Avskaffa RUT – avdraget (bidraget) i dess nuvarande form 
Stockholms län  
 
Grunden/grunderna för skattesubventionerade reformer, ska alltid vara, att det ska gagna och komma 
till del för alla medborgare i Sverige. De som har behov och vill använda sig av hushållsnära tjänster, får 
gärna göra det även fortsättningsvis, dock genom att betala ur egen ficka, inte genom våra gemensamma 
skattemedel. 
 
Varför är ROT avdraget okontroversiellt, men inte RUT avdraget? Svaret är, kön och klass. RUT är en 
kvinnodominerad låglönesektor. ROT är en mansdominerad höglönesektor. Ur fördelningspolitisk 
synpunkt, är ROT- avdraget inte bättre än RUT- avdraget. 
 
Skattereduktion för hushållsnära tjänster infördes av Alliansen sommaren 2007. Den som anlitar 
städhjälp, barnpassning eller annan arbetskraft i hemmet, numera även läxhjälp och stödundervisning 
under täckmantel ”barnpassning” samt RUT- avdrag för hushållsnära tjänster även utomlands, kan få 
halva kostnaden betald i form av reducerad skatt. Eftersom RUT är en skattereduktion, måste man 
deklarera en viss inkomst för att kunna ta del av den. Skattereduktionen blir inte större än vad man 
skulle ha betalat i skatt. Varje svensk medborgare kan få sin skatt reducerad på det här viset med max 
50. 000 kr om året. Skattereduktionen är inte ett avdrag, utan ett bidrag från staten(skattebetalarna) för 
de medborgare vilka har råd att betala för att låta någon annan utföra arbete i hemmet. 
 
Vi anser att denna form av skattereduktion, utgör en djupt orättvis fördelning av samhällets resurser. 
Med tanke på att allt fler äldre får otillräckligt med hjälp i hemmet och far illa, låginkomsttagare med 
små barn har en dubbel arbetsbörda och lägre inkomster, sjukvården försämras, är ojämlik och 
ojämnställd, många barn och ungdomar klarar inte av sin skolgång, barnomsorgen har för stora 
barngrupper och få förskolelärare, har regeringen valt att finansiera hushållsnära tjänster till de som 
redan i många fall anlitat just dessa tjänster genom ”att betala svart”. Genom denna skattereduktion har 
man mutat höginkomsttagare att betala för dessa tjänster ”vitt”. Statistik visar att RUT- avdrag är 
vanligast bland par med barn (35-44 år) samt bland äldre ensamstående kvinnor (85 år och äldre). Av den 
totala skattereduktionen för RUT går 64 % till den fjärdedel av hushållen som hade högst inkomst. 
Medan 7 % till den fjärdedel av hushållen som hade lägst inkomst. 
 
RUT- avdraget är en kvinnofälla. Övervägande delen som utför hushållsnära tjänster är kvinnor, oftast 
med invandrarbakgrund, samt övriga kvinnor med låg eller ingen utbildning. Deras löner är låga och 
ovärdiga. Det går knappast att försörja sig och leva någorlunda drägligt liv på dessa löner. Hur kommer 
dessa kvinnors pensionsutveckling att se ut framöver? Att ha ett arbete under ett helt arbetsliv som 
medför belastningsskador, ingen möjlighet till kompetensutveckling eller möjlighet till påverkan av sin 
arbets- och livssituation, på vilket sätt skulle det gagna dessa kvinnor? Kvinnor från lägre samhällsskikt 
får äran att utgöra s.k. fler arbetstillfällen. Varför just kvinnor?  Vem ska städa hemma hos städerskan 
och se efter hennes barn? Hur många fler arbetstillfällen handlar det egentligen om? Varför ska 
medelklassen i storstäderna kunna använda sig av skattereduktion för läxhjälp och stödundervisning som 
är skolans uppdrag? Vem ska ge läxhjälp och stödundervisning (eftersom skolan uppenbarligen inte 
förmår att göra det) till de barn vars föräldrar inte tillhör den välbärgade medelklassen i storstäderna? 
Har inte alla barn och ungdomar oavsett klasstillhörighet, rätt till en jämlik och rättvis fördelning av 
läxhjälp och stödundervisning? På vilket sätt gynnar det svenska skattebetalare, att människor i andra 
länder får arbetstillfällen och löner genom skattesubventioner från våra gemensamma skattemedel? 
Istället för att skattesubventionera RUT- avdraget, borde vårt parti satsa på olika incitament och 



101 

 

reformer som medför ett mer jämställt samhälle och framförallt möjliggör mer jämställda 
parförhållanden, där man delar på arbetsbördor i hemmet. Det är en ideologisk fråga, vilken i grunden 
kan härledas till avsaknad av jämställdhet inom parförhållanden. Tiden räcker inte till för våra ”livspussel 
i storstäderna”, därför låter vi som utgör medelklassen med höga inkomster, andra utföra tunga, 
slitsamma och tråkiga sysslor till ovärdiga och diskriminerande löner, samt en för hälsan mycket 
ogynnsam arbetsmiljö. Låter det lockande och stimulerande? 
 
Det ställs oerhört höga och orimliga krav på dagens kvinnor. Vi ska göra karriär, behaga våra män, vara 
perfekta mödrar, ha det övergripande ansvaret för familjen och hemmet. Som om inte det vore nog, ska 
vi även ta hand om och vårda våra gamla föräldrar och anhöriga, eftersom samhället inte förmår eller 
prioriterar vår välfärd inom alla områden. Delad föräldraförsäkring är också en viktig politisk fråga ur 
jämställdhetssynpunkt. Vårt parti måste verka för en lagstadgad delad föräldraförsäkring, även om det 
innebär ett risktagande inför aktuella val. Ibland måste man prioritera, göra avkall på något för att vinna 
annat som är betydligt viktigare och mycket större för samhällsutvecklingen. Man stiftar lagar för att 
skydda och gynna alla medborgare samt tillvarata samhällets intressen och fortsatta utveckling i rätt 
riktning. 
 
Vi anser att vi som vuxna individer, har gjort ett eget val när vi blivit föräldrar, vilket innebär att vi har ett 
stort ansvar att ge kärlek, trygghet och omsorg till våra barn. Föräldraskap innebär ett stort ansvar 
åtminstone till dess att våra barn är 18 – 20 år. Föräldraskapet upphör inte där, snarare varar det genom 
hela vårt liv. Inget barn skulle om det fick välja, avstå kärlek, trygghet och omsorg från sina föräldrar till 
förmån för något substitut i form av en ”nanny”. Relationen och närheten mellan föräldrar och barn är 
oerhört viktig för barn och ungdomars trygghet, självkänsla, psykiska och fysiska utveckling, värdegrund, 
uppfostran och orienteringsförmåga inom respektive utvecklingsstadium beroende på ålder. Ingen 
barnflicka eller piga kan ersätta föräldrarollen.  Som föräldrar, måste vi komma till insikt om att våra barn 
är det värdefullaste vi har. De utgör vår framtid. Vuxna kvinnor och män måste lära sig att prioritera och 
turas om att göra karriär, trots att man är småbarns- eller tonårsföräldrar. Politiken och samhället kan 
underlätta för småbarns- och tonårsföräldrar genom rätta satsningar inom olika skattefinansierade 
välfärdsområden. Vi är stolta över vårt parti som under decennier jobbat och verkat för att avskaffa pigor 
och betjänter. Nu verkar det som att vi är på väg att få dessa begrepp rumsrena och accepterade. Vi 
följer den trend som finns i andra länder, där dessa begrepp och stora klasskillnader är fullt normala, mer 
regel än undantag. Ett samhälle mår inte bra av stora klasskillnader, det vet vi alla! Vi socialdemokrater 
ska inte gå i den riktningen, utan vara stolta över det vi har åstadkommit hitintills i vårt samhälle. Vår 
ideologi är värd att kämpa för! 
 
Vi yrkar: 
 
att S-kvinnor verkar för att RUT- avdraget i dess nuvarande form avskaffas  
att S-kvinnor verkar för att avsätta ekonomiska resurser avsedda för barnomsorg, äldreomsorg, 

skola samt hälso- och sjukvård, istället för skattesubventionerat RUT- avdrag. Satsningen i sig 
innebär en avlastning i det vardagliga livspusslet för både kvinnor och män, framförallt kvinnor  

att S-kvinnor verkar för en styrning av de avsatta ekonomiska resurserna för avsedda ändamål inom 
barnomsorg, äldreomsorg, skola samt hälso- och sjukvård, som personaltäthet, 
kompetensutveckling, mindre barngrupper och fler förskolelärare inom barnomsorgen, mer 
stödundervisning och läxhjälp till behövande barn och ungdomar, fler kuratorer och psykologer 
inom skolan, behöriga lärare, en mer flexibel äldreomsorg, utbildad personal och mer tid för våra 
äldre, möjlighet till heltidsarbete mm 
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att S-kvinnor verkar för att en granskning och utvärdering av de avsatta ekonomiska resurserna till 
barnomsorg, äldreomsorg, skola samt hälso- och sjukvård genomförs, så att mål och resultat kan 
utläsas. De avsatta ekonomiska resurserna ska inte tillåtas hamna i ett ”svart hål” i en 
administrationsavgrund, vilket lätt kan hända, även om avsikten är en helt annan från början 

 
Sollentuna den 11 januari 2013  
Bora Jukovic    Emina Jukovic 
Medlemmar i S-kvinnoföreningen, Sollentuna   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 10:8, 10:9 och 10:10 besvaras tillsammans  
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Motion 10:10 
ROT och RUT  
Umeå 
 
ROT och ROT-bidrag skall använda inom kommunala sektorn.  
I en analys gjord 2009 som Martin Lindblom, LO, gjort framgår att rot- och rutavdrag kostar samhället 
omkring 20 miljarder kronor. En summa som enligt honom motsvarar lika mycket som polisväsendet 
kostar samhället. 
I artikel efter artikel kan vi läsa att RUT-avdraget utnyttjas till största delen av medel- och 
höginkomsttagare. Detta gäller även ROT-avdraget. Båda skattesubventionerna utnyttjas av de som i 
själva verket kan betala utan subventioner och leder till att klyftorna mellan fattig och rik vidgas.  
Kommunal hemtjänst är behovsprövad men man kan ändå välja mellan kommunal hemtjänst, där man 
inte kan utnyttja Rut-bidrag och privata företag där rut-avdraget kan utnyttjas. 
Bl.a. fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, och innehavare av semesterhus i Spanien har möjlighet att 
använda sig av rot-avdrag. Dock icke kommunala fastigheter.  
ROT - och RUT-avdrag kan alltså utnyttjas enbart av privatpersoner och privata företag. 
C:a 20 miljarder kronor av våra skattemedel används. Skattemedel som när det gäller ROT-avdraget 
borde användas till att rusta upp våra kommunala simhallar, idrottsanläggningar med flera för 
medborgarna gemensamma nyttigheter och vad gäller RUT-avdraget till skola, vård och omsorg. 
 
S- kvinnoklubb i Umeå yrkar;  
 
att  S-kvinnors Förbundskonferens beslutar att S-kvinnor verkar för  
att  ROT-bidraget begränsas att användas för kommunala investeringar i  
 exempelvis simhallar, idrottsanläggningar 
att  RUT-bidraget avskaffas och skattemedel används till skola, vård och omsorg 
 
Umeå den 8 april 2013 
 
Barbro Kjellberg 
Umeå S-kvinnoklubb 
Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion 10:8, 10:9 och 10:10 besvaras tillsammans  
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
10:8 Se över, förändra och tidsbegränsa nuvarande ROT-avdrag  
10:9 Avskaffa RUT-bidraget i dess nuvarande form 
10:10 ROT och RUT  
Föredragande Hillevi Larsson 
 
Skatteavdrag för renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT-avdrag) har funnits även när 
Socialdemokraterna styrt landet. Men det har då varit en tillfällig åtgärd i lågkonjunktur, med syfte att 
behålla utbildad arbetskraft i byggbranschen genom att stimulera underhåll och byggande.  
 
Regeringens ROT-avdrag är varken tillfälligt eller konjunkturberoende. Som regelverket ser ut kan 
skatteavdrag göras på upp till 50 000 kronor per år och person. Är man två i hushållet kan skatteavdrag 
på upp till 100 000 kronor göras. Den som har låg inkomst och till följd av det betalar under 50 000 
kronor i skatt per år kan inte utnyttja ROT fullt ut eftersom det är ett skatteavdrag.  
 
ROT-avdrag kan bara göras för renoveringar i villor, radhus och bostadsrätter. Hyresrätter omfattas inte, 
trots att de största behoven av upprustning finns i hyresbeståndet. Däremot kan ROT-avdrag göras för 
fritidshus, och det gäller även fritidshus utomlands!  
 
De högsta ROT-avdragen görs i kommuner med många höginkomsttagare och i storstäderna. Lägst ROT-
avdrag görs i kommuner med många låginkomsttagare och i glesbygdskommuner.  
En hel del skattefusk har avslöjats inom ramen för ROT-avdraget. Till exempel genom att 
materialkostnader bakas in i arbetskostnaden, trots att ROT-avdrag endast får göras för arbetskostnader.   
 
Skatteavdrag för rengöring, underhåll och tvätt (RUT-avdrag) är ett helt nytt avdrag som den borgerliga 
regeringen infört. Konstruktionen är densamma som för ROT-avdraget: upp till 50 000 kronor i 
skatteavdrag kan göras per person och år. Flera skattebetalande personer i hushållet innebär ytterligare 
avdragsmöjligheter. RUT-avdraget samordnas med ROT-avdraget vilket innebär att skatteavdraget per 
person blir maximalt 50 000 kronor per år. Men i ett hushåll med två eller flera personer (exempelvis 
barn som har jobb och är skrivna hos sina föräldrar) kan skatteavdraget sammanlagt bli högt.  
 
RUT-avdraget gäller för vardagliga sysslor i ett hushåll, såsom städning och barnpassning. Men även rena 
lyxtjänster omfattas: exempelvis putsning av matsilvret, rengöring av inomhuspool och privat bartender. 
 
Gränsdragningen för RUT-avdraget är också ologisk. Exempelvis kan avdrag göras för att beskära buskar i 
trädgården, däremot inte för att beskära träd. Privat läxhjälp har nu tillkommit inom ramen för RUT-
avdraget. Redan tidigare ingick läxhjälp i samband med barnpassning, men den har nu utökats med 
renodlad privatundervisning för gymnasieelever. Risken är att denna ”reform” ytterligare förstärker 
segregationen inom skolan. Det hade varit mycket bättre att satsa våra gemensamma resurser på 
offentlig läxhjälp som alla barn får del av! 
Statistiska centralbyrån (SCB) publicerade år 2010 siffror om RUT-subventionen. Det visade sig att 3,3 % 
av svenska folket använde RUT till en kostnad av drygt 1,3 miljarder kronor för skattebetalarna. 75 % av 
RUT-användarna gjorde avdrag på mindre än 5 000 kronor per år. Det tyder på att många endast tillfälligt 
köpt RUT-tjänster, exempelvis för flyttstädning eller fönsterputs.   
 
Bara 3 % av RUT-användarna fick mer än 20 000 kronor i subvention per år, de fick sammanlagt 18 % av 
den totala skattesubventionen. 12 % av RUT-användarna gjorde avdrag för mer än 10 000 kronor per år, 
vilket motsvarar 48 % aven den totala skattesubventionen. 
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De som gör RUT-avdrag kommer framför allt från kommuner med många höginkomsttagare. I topp 
återfinns Danderyd följt av Lidingö, Höganäs, Lomma och Vellinge. När det gäller hur mycket var och en 
får i RUT-avdrag är toppkommunen Danderyd och därefter Vaxholm.  
 
37 % av RUT-användarna består av barnfamiljer. Barnfamiljer bestående av låg- eller 
medelinkomsttagare utgör 22 % av RUT-användarna. Ytterst få ensamstående föräldrar utnyttjar RUT-
avdraget.  
 
Den första motionen, 10:8, handlar om ROT-avdraget. Motionären beskriver mycket väl och utförligt hur 
ROT-avdraget tillkommit, avarterna med subventionen och behovet av granskning och utvärdering av 
reformen. Det finns all anledning att ifrågasätta nuvarande utformning av ROT-avdraget, som kommit att 
bli en permanent subvention som främst utnyttjas av människor med goda inkomster i storstäderna. Det 
finns ingen miljöprofil i skatteavdraget, som mycket väl skulle kunna användas för att uppmuntra 
energieffektiviseringar och andra miljöinvesteringar. Landets hyresrätter omfattas heller inte, vilket 
varken är rättvist eller smart med tanke på att de största behoven finns i hyresbeståndet. Mot bakgrund 
av detta föreslår förbundsstyrelsen bifall till att-sats 1 och 2 som handlar om att ROT-avdraget behöver 
ses över, förändras och tidsbegränsats samt att en granskning och utvärdering av reformen behöver 
göras.  
 
Att-sats 3 handlar om att vi bör verka för att initiera byggande av studentbostäder inom ramen för ROT-
avdraget inom en utsatt tidsgräns utifrån behov. Denna att-sats föreslår förbundsstyrelsen avslag på. Det 
är helt rätt att vi måste verka för ökat byggande av studentbostäder, situationen är katastrofal på de 
flesta håll i landet. Men detta kan inte ske inom ramen för ROT-avdraget. ROT-avdraget handlar bara om 
renovering, ombyggnad och tillbyggnad - inte nybyggnation - och kan heller inte utnyttjas av byggbolag. 
Istället föreslår Socialdemokraterna i riksdagen ett stimulansstöd för bostadsbyggande, där byggande av 
studentbostäder ingår. Vi har tidigare under socialdemokratisk regering haft ett liknande byggstöd, för 
att stimulera byggande av hyresrätter med rimliga hyror. Stödet fungerade och ledde till att fler 
hyresrätter byggdes och att hyresnivån på nybyggnationen kunde sänkas, men då vi förlorade valet tog 
regeringen bort alla subventioner för bostadsbyggande vilket har lett till i det närmaste byggstopp på 
många håll.  
 
Motion 10:9 handlar om RUT-avdraget. Motionären beskriver på ett mycket bra sätt den snedvridna 
profilen i RUT-avdraget, där kvinnor med låga inkomster utför hushållstjänster hos välbärgade hushåll. 
Och detta samtidigt som vi ser nedskärningar i välfärden som drabbar dem som har störst behov av 
hjälp. S-kvinnors förbundsstyrelse ställer sig helt bakom att-sats 1 som handlar om att RUT-avdraget i 
dess nuvarande form avskaffas.  
 
Men samtidigt tangerar RUT-debatten viktiga vardagsproblem för människor. Lena Sommestad skriver i 
ett debattinlägg: ”Hur ska vi få ihop livet med hem, jobb och barn att gå ihop? Hur ska vi hinna med 
omsorgen om våra anhöriga i ett alltmer krävande arbetsliv? 
RUT i dess nuvarande form är ingen bra jämställdhetspolitik, men det riktar ljuset mot ett problem som 
vi alla har skäl att diskutera: hur vardagslivet ska gå ihop, i skärningspunkten mellan hem och familj”.  
 
Satsningar på välfärden är det självklara alternativet till RUT-avdraget. Välfärdssatsningar gynnar alla och 
bra skola, vård och omsorg avlastar familjerna. Men det räcker inte. Vi måste även förändra kvinnors 
arbetsvillkor. Väldigt många kvinnor dubbelarbetar idag, de både lönearbetar och sköter större delen av 
hushållet och omsorgen om barnen. Vi kan se att kvinnors löneutveckling stannar av när barnen 
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kommer, fler börjar arbeta deltid och fler blir också sjukskrivna därefter. Män får högre lön och arbetar 
mer när barnen kommer. De mönster som skapas i familjerna när barnen kommer får effekter livet ut. 
 
Många kvinnor upplever att de befinner sig i ett ekorrhjul. De är först på ett tungt, stressigt, dåligt 
avlönat jobb där de saknar inflytande över arbetstiderna. Sedan kommer de hem till en familj som 
förväntar sig att de ska sköta huvuddelen av ”markservicen”. Vi måste arbeta för att förbättra dessa 
kvinnors villkor. 
 
Bland dem som utnyttjar RUT-avdraget är många äldre kvinnor. Det förekommer att RUT-avdraget 
innebär en lägre kostnad för den enskilde än motsvarande hemtjänsttaxa. Den äldre kan också välja vad 
som ska göras inom ramen för RUT-avdraget, detta är inte alltid lika flexibelt inom hemtjänsten som 
många gånger är hårt pressad med snäva tidsramar och knappa resurser. Detta är något vi måste ta 
hänsyn till och arbeta både för rimliga taxor i hemtjänsten, mer resurser till hemtjänsten och för att 
eventuella extratjänster i välfärden (som Socialdemokraterna föreslår som alternativ till FAS 3) kan 
utnyttjas inte minst för att hjälpa äldre med sådant som hemtjänsten inte hinner med.  
 
De resurser som frigörs om RUT-avdraget avskaffas bör satsas på skola, vård och omsorg. I synnerhet 
fullt utbyggd äldreomsorg och barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid, är avgörande 
för att avlasta kvinnorna. Men satsningar bör även i detta sammanhang göras för att förbättra kvinnors 
arbetsvillkor. Pengar bör avsättas mot lönediskrimineringen, mot delade turer, för fasta anställningar, för 
rätt till heltid med mera. Satsningar mot lönediskriminering går hand i hand med satsningar på 
arbetstidsförkortning. Kommunals kvinnor har inte kunnat prioritera en arbetstidsförkortning hittills, 
eftersom de har för låga löner. Samtidigt orkar många inom Kommunal inte arbeta mer än 6 timmar per 
dag, trots den låga lön det innebär. Arbetsförkortning kan få många positiva effekter. Det innebär bättre 
möjligheter att kombinera familj, arbete och fritid och kan förebygga sjukskrivningar.  
 
Många arbetar idag övertid, det gäller både betald och obetald övertid. Det gäller främst män och 
tjänstemän. Detta är också ett problem i sammanhanget eftersom det försvårar möjligheten att 
kombinera arbete, hem och familj. Långsiktigt är kampen för en jämställd föräldraförsäkring mycket 
viktig i sammanhanget. Jämställda familjer ger bättre balans mellan arbete och familjeliv.   
 
Mot bakgrund av detta föreslår förbundsstyrelsen att att-sats 2 och 3 ska bifallas. Vi håller med 
motionärerna om att satsningar på barnomsorg, äldreomsorg, skola och vård behöver göras och att 
styrning av resurserna måste ske till avsatta ändamål. När det gäller att-sats 4 så håller förbundsstyrelsen 
med om att en granskning och utvärdering av de avsatta resurserna behöver göras, men det är svårt att 
säga att ekonomiska tillskott aldrig får gå till att täcka underskott. Många kommuner och landsting 
brottas med svåra ekonomiska problem som undergräver verksamheten, inte minst till följd av borgerligt 
vanstyre och minskade statsbidrag. Extra resurser bör som huvudregel gå till förbättringar i 
verksamheten, men i vissa fall kan det vara nödvändigt att först få ordning på ekonomin om den har 
havererat. Dessa avvägningar bör noga bevakas av S-kvinnor i berörda kommuner och landsting. 
Förbundsstyrelsen föreslår mot bakgrund av detta att att-sats 4 ska anses besvarad.  
 
Motion 10:10 handlar både om RUT-avdraget och om ROT-avdraget. Motionären går på ett bra och 
kärnfullt sätt igenom kostnaderna för avdragen och den ojämlika profil de har. I att-sats 1 föreslås att 
ROT-avdraget ska begränsas och användas för kommunala investeringar i exempelvis simhallar och 
idrottsanläggningar. Förbundsstyrelsen håller visserligen med om att dessa investeringar är viktiga, men 
de kan svårligen göras inom ramen för ROT-avdraget. ROT-avdraget är i sin utformning direkt inriktat på 
upprustning i människors hem och det gäller bara för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Enligt 
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detta förslag skulle många hyresrätter dessutom inte få del av ROT-avdraget, men vi anser att så länge 
ROT-avdraget finns kvar ska det även omfatta hyresrätter. Då vi anser att ROT-avdraget bör vara en 
tidsbegränsad konjunkturberoende åtgärd kommer en dag då ROT-avdraget kan avskaffas. Då är det 
möjligt att verka för att de frigjorda skatteresurserna används som ökade statsbidrag till kommunerna, 
det kan innebära investeringar i gemensamma byggnader – exempelvis simhallar och 
idrottsanläggningar. Mot bakgrund av detta föreslår förbundsstyrelsen avslag på att-sats 1. 
 
Att-sats 2 handlar om att RUT-avdraget bör avskaffas och att skattemedel används till skola, vård och 
omsorg. Förbundsstyrelsen föreslår här att att-satsen ska bifallas. För vidare argumentation, se ovan i 
utlåtandet över motion 10:9 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
Motion 10:8 
att bifalla att-sats 1 och 2 
att avslå att-sats 3 
 
Motion 10:9   
att bifalla att-sats 1-3  
att anse att-sats 4 besvarad  
 
Motion 10:10  
att avslå att-sats 1 
att bifalla att-sats 2 
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Motion 10:11 
Förbud mot att teckna bindande avtal per telefon 
Stockolms län  
 
Vi lever i ett konsumtionssamhälle! Vi förväntas att ständigt vilja öka vår konsumtion, byta till nya och 
fler produkter och tjänster. Ibland kan det verka som om vi saknar människovärde om vi inte hänger med 
i konsumtionskarusellen …… i vart fall verkar det som helt acceptabelt att lura människor genom en 
aggressiv och oärlig marknadsföring. 
Nota Bene, på vissa områden har konsumenten fått ett bra och starkt skydd. Våra livsmedel måste 
varudeklareras, låt vara att texten ibland är mikroskopisk. De måste också förses med uppgift om 
ursprungsland och datummärkas. 
När vi köper kläder så finns det både varudeklaration och tvättråd, hushållsmaskiner och liknande 
produkter har bruksanvisningar och garantitid från tillverkaren ….  
Då vi köper hus eller lägenhet har vi en lagstiftning som föreskriver att säljaren är skyldig att uppge ev. 
fel, även dolda, och köparen har undersökningsplikt. 
Även för försäljning vid dörren finns regler om hur man kan häva köpet, s.k. ”ångervecka”. 
 
Men vad händer då telefonen ringer och en käck röst berättar att man vänt sig just till dig för att du skall 
få del av ett förmånligt erbjudande ……. Du kanske ombeds att berätta vad du använder för produkt idag 
och vad den kostar för att i nästa andetag få veta att du nu erbjuds en produkt som är både bättre och 
billigare …..”är inte det bra?” Är man väluppfostrad så svarar man: ”ja, den kanske är bra men jag 
behöver ingen”……. 
Nu har du sagt ett ord för mycket: JA! Negationen som följer kan negligeras och även raderas!  Så följer 
raskt några ”kontrollfrågor” : ditt namn, din adress och så var det klart!  
Eller du ombeds att uppge ditt kontonummer direkt så ”man kan ta ut betalningen själv så du slipper 
besväret!” Ännu ett exempel: du uppmanas svara på de frågor ”försäljaren” ställer till dig! Gissa en gång 
om det kommer att finnas någon fråga du svarar ja på? 
Detta var bara några få exempel hur ”försäljning” via telefon kan gå till! 
 
Efter en tid dimper det ned en faktura och om du har tur även en tidning eller annan produkt. På 
fakturan finns ett pris, en faktureringsavgift och porto samt information om att den skall betalas inom X 
dagar och att påminnelseavgifter om xx kr kommer att debiteras i förekommande fall samt att fakturan 
överlämnas till inkasso efter 2:a påminnelsen! 
Om dina försök att kontakta det aktuella företaget skulle lyckas,  vare sig du ringt, skrivit eller mailat,  blir 
ofta resultatet att de åberopar inspelade bevis på att du sagt ja till köpet och att det inte går att häva! 
Ofta får du inget svar alls från fakturautställaren men kravet mot dig kvarstår och upprepas. 
 
Tyvärr behöver du inte ens säga ja. Du kanske inte ens behöver bli uppringd. Det finns s.k. ”företag” 
vilkas affärsidé är att lura folk. De köper datalistor med namn och adressuppgifter till människor i en viss 
åldersgrupp, eller bosatta i vissa områden eller använder telefonkataloger etc. 
Även vanliga företag använder sig av telefonförsäljning och säljarna som ringer är avlönade helt eller 
delvis på provisionsbasis. Det gör dem extra ivriga och utsikten att tjäna pengar är en pålitlig 
samvetstänjare! 
 
Det finns möjligheter att ansluta sig till ”NIX” registret som skall hindra samtal från telefonförsäljare via 
din telefon. Tyvärr är kryphålen att ta sig förbi denna spärr många och ”NIX” kan ej stoppa samtal som 
kommer från andra länder. Nyligen har ett mycket stort antal människor blivit uppringda från, av 
accenten att döma, Indien, och uppmanats köpa en datatjänst för att hindra att deras dator infekterades 
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av någon illasinnad ”bug”. Även nu var det företrädesvis äldre personer som attackerades. De som inte 
förmådde att värja sig eller trodde på hotet mot sin dator fick betala en icke försumbar summa för en 
lufttjänst. 
 
Denna typ av kriminalitet kräver mycket stora resurser att utreda och är mycket svåra att lagföra. De 
enskilda personer som drabbas, har svårt, om de alls orkar och kan föra sin talan. Det slutar oftast med 
att man betalar och försöker glömma den pinsamma händelsen. Ofrivilligt uppmuntrar man dessa icke 
rumsrena affärsmetoder som fortsätter att öka. 
 
Mot bakgrund av ovanstående problematik föreslår jag Kvinnodistriktets årskongress: 
 
att verka för att alla köp, avtal om köp, kontrakt eller överenskommelser av ekonomisk verkan som 

skall bekräftas med en, av båda parter undertecknad, skriftlig form, för att vara juridiskt giltiga 
och  

att  överlämna motionen till S-gruppen i riksdagen för åtgärder i motionens anda 
 
Dalarö den 16 januari 2013 
 
Krystyna Munthe 
Handens Kvinnoklubb 
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Förbundsmötets utlåtande över motion  
10:11 Förbud mot att teckna bindande avtal per telefon 
Föredragande Carina Ohlsson 
 
Telefonförsäljning blir allt mer utbredd. Det förekommer att påtryckande metoder används. Ofta 
omgärdas försäljningen av osäkerhet, om vad som egentligen gäller. I samband med exempelvis 
telefonförsäljning kan det vara osäkert om det har ingåtts ett avtal eller ej. För att bekräfta köpet räcker 
det med en inspelning. Det kan leda till att människor tvingas betala för varor som de inte efterfrågat. 

För handel på distans, som postorder-, telefon- och hemförsäljning, är det ångerrätt för privatpersoner i 
14 dagar. Det är bra, men det innebär ofta en ansträngning för att få köpet upphävt och företaget att ta 
tillbaka varan. 

Konsumentens rätt bör därför stärkas vid telefonförsäljning. Således bör alla försäljare, för handel på 
distans, erbjuda en underskift om kunden uttryckligen begär det. 

Detta är förslag som vi socialdemokrater har drivit i riksdagen i form av motioner, debatter mm 

S-kvinnor i riksdagen kommer att fortsätta att driva frågan. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  

att anse motion 10:11 besvarad 
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Motion 10:12 
Polis- och åklagarverksamheten 
Örebro 
 
Motion till S-kvinnors förbundsmöte 2013  
 
I media radas artiklar/inslag upp som visar bilden av en ineffektiv polis. Trots ökade resurser sjunker t.ex. 
uppklarningsprocenten. Märkliga beslut av poliser som leder till både olyckor och människors död 
rapporteras. 
 
Allt detta är allvarligt eftersom polisen och polisens arbete är mycket viktigt – ytterst för demokratin, 
men för de flesta för tryggheten och känslan av att vi lever i ett rättssäkert land. 
 
Vid samtal med poliser får man en annan bild. I den ryms många värdefulla insatser för att stötta unga 
som riskerar att hamna i kriminalitet, förebyggande arbete i skolor och på ungdomsgårdar, information 
om kontakter med allmänhet för att skapa trygghet och tillit till polisens arbete. I sådana samtal får man 
också veta att många polisen lägger ned mycket arbete på förundersökningar som sedan läggs ned av 
åklagare. Stora resurser (tid och arbete) avsätts som aldrig leder vare sig till gripanden eller uppklarade 
brott. Det är självklart att åtal inte ska väckas om brott inte kan styrkas – men bilden som skapas blir 
mycket negativ för polisen – orättvist kan tyckas! 
 
I det nyligen presenterade betänkandet om Straffrättsprocessen, SOU 2013:17, finns en rad förslag som 
nu kommer att bli föremål för remissförfarande och diskussion. Det finns stor anledning för partiet och S-
Kvinnor att ägna uppmärksamhet kring utredningen och vad som föreslås. Jag tänker framför allt på 
förslaget att ta bort nämndemän i de högre rättsinstanserna. 
 
Jag saknar dock ett resonemang i utredningen om det som faktiskt upprör människor och som därmed 
bidrar till känslan av rättsosäkerhet och missnöje med polisverksamheten. Det gäller: 

- Frågan om att tydliggöra den roll och det ansvar som åklagarna har och att öka den allmänna 
kunskapen om detta.  

- Frågan om den ”straffrabatt” som tillämpas (nya brott som räknas in i tidigare utdömt straff) 
 
För demokratins, rättssäkerheten och trygghetens skull behövs en klargörande diskussion och en tydlig 
uppfattning även kring ovanstående frågor. 
 
Jag föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att  uppdra åt våra S-kvinnor i riksdagen att aktualisera ovanstående frågor  
att  uppdra åt förbundsstyrelsen att föra in dessa frågor i partiets diskussioner och  

arbete med bl.a. betänkandet Straffrättsprocessen SOU 2013:17  
  
Östansjö 2013-04-13 
Siv Palmgren 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion  
10:12 Polis- och åklagarverksamheten 
Föredragande Lena Sommestad  
 
I motionen från Siv Hallgren och Rallarrosen lyfts frågor kring polisens uppklaringsprocent, åklagare som 
lägger ner förundersökningar, förslag att ta bort nämndemän i högre instanser, tydliggöra åklagares roll 
och sprida kunskap om denna samt frågan om straffrabatt. 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att det idag gällande uppklarningsprocenten finns en stor insikt hos alla 
inblandade om att polisen behöver jobba upp de här siffrorna. Samtidigt är det viktigt att beakta att 
brottens struktur förändras över tid. Om en person i dag skickar ut ett bedrägerimail kan det generera 
tusentals anmälningar, som alla förblir ouppklarade om brottet inte kan lösas. Självklart kan vi dock inte 
ha ett annat mål för polisverksamheten än att lösa så många brott som möjligt.  
 
Vilka åtgärder kan förbättra situationen? Socialdemokraterna föreslår att polisutbildningen ska göras till 
en högskoleutbildning. Polisen kan därigenom bli en mer lärande organisation och få större möjligheter 
till forskning på vilka metoder som är verksamma i en nutid och framtid. Förbundsstyrelsen noterar 
samtidigt att frågan om polisens arbetssätt är föremål för diskussion i andra sammanhang. I början av 
sommaren 2013 presenteras ett förslag till en ny myndighet för granskning av polisens verksamhet, 
Tillsynsmyndigheten över polisen. Enligt förslaget ska det bli en fristående myndighet som ska granska 
polisens verksamhet. Det är angeläget att noga granska detta förslag. 
Det kan också finnas skäl att på djupet analysera hur arbetet med brottsutredningar är organiserat. 
Åklagarna har en mycket viktig roll vad gäller att driva processer framåt, vilket ska leda till en effektiv 
rättsprocess. Deras arbete behöver ständigt följas upp. JO Hans-Gunnar Axberger har nyligen ifrågasatt 
den uppdelning som finns mellan åklagare och polis i svenska brottsutredningar. Han menar att 
uppdelningen leder till bristande effektivitet och till svårigheter att avgöra vem som ska hållas ansvarig 
för fel och brister. JO har riktat skarp kritik i flera fall där svåra brott, som våldtäkt och hustrumord, inte 
har kunnat lösas på grund av brister i samarbetet mellan åklagare och polis.  
Vad gäller frågan om nämndemän i högre instanser konstaterar förbundsstyrelsen att 
Socialdemokraterna står fast vid att nämndemän är viktiga i rättsprocessen. Förbundsstyrelsen delar den 
uppfattningen och eftersom vi ser att samhälle med än större klyftor tror vi att nämndemän fyller en allt 
viktigare roll. Samtidigt är det viktigt att partierna som utser nämndemän utser en sammansättning av 
människor som speglar befolkningen. Det är viktigt för att systemet ska ha en relevans. 
 
Frågan om straffrabatt utgår från synsättet att det inte är rimligt att straffa ungdomar som begår brott 
lika hårt som vuxna och att tid i fängelse innebär särskilda risker för unga människor. Den risken 
föreligger alltjämt och Socialdemokraternas uppfattning är att vi inte ska ställa oss inte främmande för 
att ha den möjligheten i systemet, för att inte göra mer skada än nytta eftersom en grundtanke gällande 
kriminalvård är att den ska ge chans till omstart, inte sätta upp fler hinder för en ung människa som 
hamnat snett. Förbundsstyrelsen instämmer i det synsättet. Åklagarna har en mycket viktig roll vad gäller 
att driva processer framåt, vilket ska leda till en effektiv rättsprocess. Deras arbete behöver ständigt 
följas upp.  
Sammantaget berör motionen centrala problem som inte minst berör S-kvinnors arbete med 
kvinnofridsfrågor. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta:  
 
att bifalla motion 10:12 
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Motion 10:13 
Hela Sverige skall leva – Vi måste stoppa de odemokratiska krafterna! 
Stockholms län  
 
I ett samhälle, där det sedan 2006 förs en politik som medför att de sociala och ekonomiska klyftorna 
och arbetslösheten ökar i ett allt snabbare tempo, upplever många människor sig övergivna av 
politikerna och partierna. Får detta fortgå, hotar det i förlängningen att befästa ett ”vi och dom- 
samhälle” som riskerar att underminera tilltron till vårt demokratiska samhällsystem. 
 
Utanförskap kan ta sig många uttryck oavsett var man bor, oavsett om man är svensk eller kommer från 
ett annat land. Att uppleva sig åsidosatt, övergiven, värdelös eller ej önskvärd, har i alla tider visat sig 
innebära risker för en negativ och destruktiv utveckling!  
 
En grogrund för vår tids politiska ”tomrum” är när storstadsområdena alltför ensidigt sätts i centrum. Ett 
agerande som även gäller för de partier som tidigare var tydliga företrädare för lands- och glesbygdens 
folk. Hålrummet partierna lämnat efter sig, riskerar att kapas och fyllas upp av ett rasistiskt parti i svensk 
riksdag och av andra odemokratiska krafter som hämtar näring från och arbetar med att förstärka 
känslan av utanförskap. Ett dukat bord för Sverigedemokrater, andra fascistiska och nazistiska partier 
samt andra extremistiska rörelser!   
 
Dessa krafter gynnas av ett polariserat ”vi och dom” tänkande. En grovt förenklad och svartvit bild, vilken 
vädjar till primitiva känslor och behov att leta efter syndabockar! Att dessa antidemokratiska rörelser nu 
är på frammarsch, säger något om kraften, i att känna sig åsidosatt, övergiven, ej önskvärd och värdelös. 
Här har vi politiker ett ansvar att ta och ett arbete att göra, och det är bråttom. 
 
Stora förändringar på den politiska kartan har skett under de senare decennierna. Den borgerliga 
politiken, har inte bara lyckats locka många väljare utan även fått partier som Centern och 
Kristdemokraterna att mer eller mindre överge sin tidigare ideologiska bas och sjunga med i ”De nya 
moderaternas kör”. Att många av dessa två partiers väljare nu upplever sig som övergivna, bevisas av 
deras sjunkande siffror i det senaste valet och i senare opinionsmätningar. Vi ser även tydliga tecken på 
att många av våra traditionella väljare signalerar att de känner sig åsidosatta. 
 
I centerpartiets forna väljarkår är väljartappet tydligt. Tidigare uppfattades de som ”landsbygdens” parti, 
men har i sin iver att behaga och anpassa sig till den borgerliga alliansen, övergett landsbygdsborna. Det 
påstådda stödet till småföretagare har visat sig vara mest tomma ord och även miljöfrågorna som (C) 
vann framgångar med för några decennier sedan, hade de i princip övergivit redan innan de kom att ingå 
i den borgerliga regeringen. 
 
Trots att ca hälften av Sveriges befolkning fortfarande bor på landsbygden, i skärgården och i mindre 
orter och städer är konkurrensen större än någonsin om storstadsregionernas väljare. Därför tål det att 
sägas: vi har inte ”råd” att ”glömma” eller rätt att åsidosätta hälften av Sveriges befolkning!  Det innebär 
inte att vi ska glömma de människor som lever i storstadsregionerna, där segregation och arbetslöshet 
skapar förutsättningar för de odemokratiska rörelserna! Vi måste förmå oss att se till delarna kopplat till 
helheten. 
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Storstadens och landsbygdens människor har ungefär samma behov: arbete, arbete, arbete, skola och 
utbildning, vård och omsorg, bostäder, trygghet, kommunikationer, kultur och fritid, allt det som ger 
framtidstro och stabilitet! Social trygghet, arbete och gemenskap är jämte upplysning och kunskap den 
bästa ”medicinen” mot de odemokratiska krafter som trots vår historias smärtsamma lärdomar, vinner 
allt mer gehör. 
 
Vi kan inte, vi får inte lämna fritt spelrum för de odemokratiska krafterna! Det är vår plikt som 
socialdemokrater att kraftfullt motverka att väljare åsidosätts och överges, vare sig det sker på 
landsbygd, mindre orter, städer eller i storstadsregioner!  
 
Arbetslöshet och segregation är de främsta orsakerna till utanförskap och marginalisering. Vi behöver en 
politik för hela landet!  Utöver ”storstaden” måste våra politiska program omfamna och omfatta lands- 
och glesbygden, småstaden och småsamhällen.  Tillgång till arbete är centralt. Men även andra insatser 
som är anpassade till olika regioners behov och förutsättningar behövs, som t.ex. kommunikationer, 
samhällsservice, bostäder, skolor samt utbildningsmöjligheter.  Vi måste bli ett parti för alla, både de 
som bor i storstaden och de som bor och jobbar på ”landet”, för småföretagare, (små)bönder, fiskare, 
hantverkare och sist men inte minst alla löntagare.  
 
Vi socialdemokrater får aldrig tillåta att sverigedemokrater och andra odemokratiska krafter får fritt 
spelrum. Vi måste med kraft motverka att väljare upplever sig övergivna och åsidosatta av oss s-politiker 
och vårt politiska parti. Vår politik ska vara ett motgift mot rasism och antidemokratiska krafter. Vi ska ta 
fullt ansvar för att se hela väljarkåren, det är så vi förtjänar väljarnas förtroende och skapar framtidstro.  
Det är vägen för att hålla ihop och bygga ett hållbart och starkt samhälle, i stad och på landsbygd, - för 
framtida generationer.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att Kvinnodistriktets årskonferens beslutar: 
 
att  överlämna motionen till partistyrelsen för beaktande i det kommande arbetet med 

valprogrammen inför valet 2014 
att  uppdra åt partistyrelsen att inför valet 2014 ta fram ett förslag på ett socialdemokratiskt 

landsbygdsprogram med fokus på att hela landet ska leva 
 
Dalarö den 17 november 2012 
Krystyna Munthe 
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 10:13 
Hela Sverige ska leva - vi måste stoppa de odemokratiska krafterna 
Föredragande Susanne Andersson 
 
Motionären lyfter aktuella frågor i sin motion som visar vikten av att det behöver tas krafttag för att hela 
Sverige ska leva oavsett om du bor i stad eller på landsbygd. 
 
Under 2008 skedde en för många osynlig förändring i Sverige. Från och med då bor det fler människor i 
staden än på landsbyggden. Få har uppmärksammat de enorma konsekvenserna av denna 
omflyttningsprocess. I boken ”Landet utanför” av Kristina Mattson tar hon upp den problematik som 
uppstått och visar på att många samhällen håller på att dö ut. Alla människor kan inte bo i staden, vi 
måste ge förutsättningar för att hela landet ska leva. 
 
Från 2006 har den moderatledda regeringen försämrat inte bara de generella välfärdssystemen och 
undergrävt förutsättningarna för en god sysselsättning. Man har också direkt försämrat 
förutsättningarna för att leva på landsbygden i Sverige, bland annat genom en alltmer utarmad offentlig 
service. Detta har uppmärksammats av såväl Partikongressen som av socialdemokrater i Riksdagen. 
Partistyrelsen har också inför valet 2015 utsett regionalpolitiska talespersoner, i syfte att lyfta de frågor 
som motionären tar upp. 
 
Förbundsstyrelsen anser att S-kvinnor på olika nivåer bör delta i det viktiga arbete som redan pågår inom 
partiet för att lyfta de regionalpolitiska och landsbygdspolitiska frågorna. Ett landsbygdspolitiskt program 
kan vara ett sätt att lyfta frågorna.  
 
S-kvinnor kommer att arbeta vidare med frågan utifrån de beslut som togs på förbundsmötet 2011, där 
beslutet var att S-kvinnor ska ta fram ett regionalpolitiskt program inför år 2014. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta: 
 
att  anse motionen besvarad 
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BILAGOR  
 

1 Distriktets svar på motion 1:1  Skåne  

2 Distriktets svar på motion 2:1 Norrbotten  

3 Distriktets svar på motion 2:7  Stockholms län  

4 Distriktets svar på motion 2:9 Skåne  

5 Distriktets svar på motion 3:5 och 3:6 Skåne  

6 Distriktets svar på motion 3:11  Skåne  

7 Distriktets svar på motion 3:14  Skåne  

8 Distriktets svar på motion 3:18 Stockholms län  

9 Distriktets svar på motion 3:19 Örebro 

10 Distriktets svar på motion 3:20 Stockholms län  

11 Distriktets svar på motion 3:21 Skåne  

12 Klubbens svar på motion 3:23 Örebro  

13 Distriktets svar på motion 5:2 Skåne  

14 Distriktets svar på motion 5:8 Stockholms län  

15 Distriktets svar på motion 5:9 Skåne  

16 Distriktets svar på motion 5:11 Skåne  

17 Distriktets svar på motion 5:13 Östergötland  

18 Distriktets svar på motion 5:14 Stockholms län  

19 Klubbens svar på motion 5:15 Örebro  

20 Distriktets svar på motion 6:1 Skåne  

21 Distriktets svar på motion 6:2 Stockholms stad  

22 Klubbens svar på motion 7:1 Örebro 

23 Distriktets svar på motion 7:5 Örebro 

24 Distriktets svar på motion 9:8 Östergötland  

25 Distriktets svar på motion 9:9 Östergötland  

26 Distriktets svar på motion 9:10 Östergötland  

27 Distriktets svar på motion 9:11 Uppsala 

28 Distriktets svar på motion 9:12 Stockholms län  

29 Distriktets svar på motion 10:6 Skåne  

30 Distriktets svar på motion 10:8 Stockholms län  

31 Distriktets svar på motion 10:9 Stockholms län  

32 Distriktets svar på motion 10:11 Stockholms län  

33 Klubbens svar på motion 10:12 Örebro 

34 Distriktets svar på motion 10:13  Stockholms län  
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Bilaga 1  
Motion 1:1 
 
Distriktsstyrelsens svar 
Föredragande är Inger Jarl-Beck 
 
Varför man genomförde ett namnbyte har inte kunnat utrönas. 
Det är viktigt att följa upp på vilket sätt förändringen från kongress vart fjärde år till förbundsmöte 
vartannat år påverkat s-kvinnors utveckling och verksamhet. Med dagens teknik är det inte ens säkert att 
förbundsmötet kommer att vara mer än en dag. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår därmed distriktsmötet att anse motionen besvarad och att skicka den till 
förbundsmötet 2013. 
 
Distriktsmötets beslut:  
 
att  anse motionen besvarad 
att  sända den till förbundsmötet 2013  
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Bilaga 2 
Motion 2:1 
 
Motionsutlåtande över motion "Erkänn Palestina och inför sanktioner mot Israel" 
Distriktsstyrelsen anser att beslutet om att Sverige tillsammans med 137 medlemsländer i november 
2012 röstade ja till Palestinas upphöjda status i FN är en viktig markering trots att Palestina fortfarande 
är under ockupation, att det finns över en halv miljon bosättare på ockuperat mark och saknar 
rörelsefrihet för varor och människor. Därför är det också viktigt att fortsätta driva kravet gentemot EU 
fortsätta att erkänna Palestina som en självständig stat enligt 1967 års gränser. 
 
Export av krigsmateriel till Israel är inte förenligt med de svenska riktlinjerna och har så varit sedan 1950-
talet- därför har inte krigsmateriel exporterats till Israel. Det som är viktigt att betona är att samma 
regler avseende export bör gälla för import av krigsmateriel från Israel. Att importera krigsmateriel från 
Israel innebär också att man stöttar den israeliska militära industrin- därmed dem israeliska 
ockupationsmakten som strider mot folkrätten.  
Självklart bör inte Sverige ha några militära samarbeten med Israel om inte en tvåstatslösning är aktuell.  
 
S-kvinnor stöttar Socialdemokraterna inriktning med att införa ursprungsmärkning av produkter från de 
ockuperade områdena. Det är viktigt att svenska konsumenter får möjlighet att bojkotta varor från 
bosättningarna för att den vägen protestera mot den israeliska bosättningspolitiken. Samt att ta initiativ 
för att förhindra finansiella transaktioner till bosättningarna. 
 
Men att införa sanktioner på det kulturella, idrottsliga och akademiska är inte rätt väg att gå- de som 
drabbas blir ungdomar och de som utövar kultur och idrott.  
 
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta: 
 
att  bifalla att-sats 1 och 2 
att  avslå att-sats 3 
 
Samt att överlämna motion jämte utlåtande till S-kvinnors förbundsmöte. 
Distriktsårskongressen beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.   
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Bilaga 3 
Motion 2:7 
 
Motionsutlåtande över motion ”Samverkan över landgränserna” 
 
Motionären tar upp et angeläget ämne nämligen att vi på flera olika sätt behöver ha ett mer utvecklat 
samarbete och lärande mellan de nordiska länderna kring samhälls-utvecklingsfrågor. Det är genom att 
dela med oss av våra erfarenheter som vi kan lära nytt. Motionären s förslag är att det ska bildas någon 
form av organiserat samarbete mellan lokalpolitiker inom Norden där man bland annat kan dela med sig 
av ”best-practis” och olika idéer. 
 
S-kvinnor som förbund har på nationell nivå olika samarbeten. Socialdemokratiska kvinnor i norden har 
ett eget nätverk, SKN, som träffas några gånger om året för erfarenhetsutbyte, för att stötta varandra 
och för att arbeta tillsammans för bättre och mer jämlika villkor i norden. Familjepolitik och 
arbetslivsfrågor är två viktiga områden för SKN. Genom detta forum skulle vi säkert kunna påverka mer 
så att det också skapas kontakter mellan olika lokalpolitiker i storstadsregionerna. 
 
Distriktsstyrelsen tycker att det är bra tankar motionären lyfter fram men att vi till att börja med behöver 
bli bättre på att ta tillvara de goda idéer och lokala samhällsfrågor som också finns i vår region där vi 
själva som organisation är verksam. 
 
Vi vill därför uppmärksamma alla S-kvinnor i Stockholms län på att vi idag har en egen hemsida och att 
vår ambition är att lägga upp alla goda förslag på vad som händer i vårt län och goda exempel på 
utveckling av kommunalpolitik med mera. Det kräver dock att aktiva S-kvinnor och klubbar skickar in den 
typen av underlag till distriktet så att en sådan idébank kan utvecklas. 
 
På denna adress hittar man vår hemsida. 
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor-Stockholms-lan 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta: 
att   anse motionen besvarad 
 
Distriktsårskonferensen beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag samt biföll  
tilläggsattsats: 
att  den nya distriktsstyrelsen får i uppdrag att kontakta kvinnoförbundet kring denna motion   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor-Stockholms-lan
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Bilaga 4 
Motion 2:9 
 
Distriktsstyrelsens svar 
Föredragande är Maria Boström-Lambrén 
 
Sätt invandrade mödrar i kunskapslyft 
Styrelsen delar motionärens uppfattning att utbildning är av avgörande betydelse för ett samhälles 
utveckling.  Utbildning av kvinnor i utvecklingsländer har visat sig ha ett särskilt värde då det påverkar 
familjen och precis som motionären säger så är ”världens bästa utbildningsprogram det som investerar i 
flickorna”. 
 
Styrelsen delar också motionärens uppfattning att studiecirkelns demokratiska pedagogik där 
utgångspunkten hela tiden är deltagarnas kunskaper och erfarenheter är grunden för vidare kunskap. 
 
Vi bör därför arbeta för att stärka folkbildningen där möjligheter ges att mötas runt ett gemensamt 
intresse och att utbyta erfarenheter. Vi ser det som viktigt att kvinnorna själva utifrån behov och 
erfarenheter söker sig till utbildningar. Idag finns en del utbildning inom SFI och denna kan och bör också 
utvecklas vidare.  
 
Däremot menar vi att särskilt rikta utbildningsinsatser mot gruppen kvinnor och mödrar från särskilt 
utpekade länder inte är den bästa metoden att stärka dessa kvinnors självkänsla, värdighet och 
människovärde; kanske inte heller den bästa vägen för att förstå betydelsen av demokrati. 
 
Det är också så att man flytt dessa länder på grund av att de är diktaturer, just i sin längtan efter 
demokrati. 
 
Att stärka kvinnors självkänsla genom tillgång till önskad utbildning, arbete samt en minskad 
bostadssegregation är väsentligt. Genom våra förslag inom arbets- utbildnings- och bostadspolitik 
kommer vi att möjliggöra detta. Att leva i och med det omgivande samhället och vara en del av det 
skapar demokratiska människor. 
 
Styrelsen förslår distriktsmötet besluta: 
 
att   anse motionen besvarad 
 
att  motionen ska anses besvarad 
att  sända motionen som motionärens egen till förbundsmötet 2013  
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Bilaga 5 
Motion 3:5 och 3.6 
 
Distriktsstyrelsens svar 
Föredragande är Anita Scherstén 
Svar på motion 1 och 2 angående barnomsorg på obekväm arbetstid 
 
Motionerna belyser på ett fylligt sätt de problem som dagens lagstiftning har, angående rätt till 
barnomsorg. Lagen är inte anpassad till hur arbetslivet är  
 
organiserat idag, då den missgynnar föräldrar, som behöver barnomsorg kvällar och nätter. Det är 
fortfarande många kommuner, som inte erbjuder barnomsorg kvällar och nätter. Det finns dock en del 
kommuner, som har den här tjänsten, men det är inte samma regler som gäller för de som behöver 
barnomsorg på natten respektive på dagen. Distriktsstyrelsen instämmer i motionärernas begäran om 
lagstiftning och att den ska vara lika för alla barn oberoende när på dygnet behov av barnomsorg finns. 
Med utgångspunkt i ovan förda resonemang föreslås distriktsmötet besluta att 
bifalla motion 1 och  
att i motion 2 bifalla attsatserna 1, 2, 4 och avslå attsats 3 
 
Distriktsmötets beslut: 
 
att   bifalla motion nr 1 
att   bifalla att-satserna 1, 2, 4 och att avslå att-sats 3 i motion nr 2 
att   sända motionerna till förbundsmötet 2013 
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Bilaga 6 
Motion 3:11  
 
Distriktsstyrelsens svar 
Föredragande är Laila Olsen 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att sextimmarsdagen är en angelägen kvinnofråga.    
 
Den lagstadgade normalarbetstiden är viktig. Den kan som motionärerna säger inte fullt ut ersättas med 
individuella eller branschvisa avtal. Den är en skyddslagstiftning för dem som inte kan välja och inte har 
en stark förhandlingsposition mot sin arbetsgivare. Sänkt arbetstid ska vara en rättighet för alla, inte en 
möjlighet bara för de starka.  
 
Normalarbetstiden är också normerande. Om den är 40 timmar per vecka blir det just normalt att jobba 
så länge och avvikande att jobba kortare eller längre tid.   
Som motionärerna framhåller så är sänkt normalarbetstid en reform som skulle kunna stärka demokratin 
och den sociala sammanhållningen i samhället, för delaktighet i samhället och insatser för sina nära 
kräver tid. Och tid är för många i dag den kanske allra knappaste resursen. Dagens system där vissa blir 
sjuka av för hög arbetsbelastning medan andra far illa av arbetslöshet är omänskligt och ett stort 
resursslöseri.   
 
Det är hög tid att börja dela på arbetet solidariskt och öka människors möjligheter att växa från 
produktionsfaktorer till individer och medborgare med tid och kraft att få kultur, föreningsliv och 
demokrati att blomstra. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår att distriktsmötet bifaller motionen och att Skånes S-kvinnodistrikt tar 
motionens första att-sats som sin egen och sänder motionen vidare till S-kvinnors förbundskongress 
2013  
 
Distriktsmötets beslut 
 

- att bifalla motionen  
- att anta första attsatsen som sin egen 
- att sända motionen till förbundsmötet 2013 
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Bilaga 7 
Motion 3:14 
 
Distriktsstyrelsens svar. 
Föredragande är Laila Olsen 
 
Lagstadga jämställdhetsredovisning i årsredovisningar 
Distriktsstyrelsens uttalande över motionen 
 
Motionären belyser en viktig politisk fråga. Det är inte en kvinnofråga utan en fråga om rättvisa och 
mänskliga rättigheter. Sverige är inte längre ledande när det gäller jämställdhet i världen utan våra 
grannländer har gått förbi oss. Löneskillnaden mellan män och kvinnor har ökat under det borgerliga 
styret i Sverige. Andelen deltidstjänster för kvinnor har ökat de senaste åren. Även arbetsrelaterade 
sjukskrivningar har ökat. Det sker en nedmontering av jämställdheten idag. 
Att arbetsgivare arbetar aktivt med jämställdhetsfrågorna ökar möjligheten att få ett hållbart arbetsliv 
för alla arbetstagare – inte bara för kvinnor.  
Genom att förstärka kraven i årsredovisningslagen med jämställdhetsredovisningar så belyses vikten av 
att nå en rättvis och jämställd arbetsmarknad.  
 
Styrelsen föreslår distriktsmötet besluta 
Att motionen ska bifallas 
 
Distriktsmötets beslut 
 
att  motionen ska bifallas 
att  anta motionen som sin egen 
att  sända motionen till förbundsmötet 2013  
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Bilaga 8 
Motion 3:18 

 
Motionsutlåtande över motion ”Se över och anpassa nuvarande äldreomsorgslagstiftning” 
 
Motionen tar upp oerhört angelägna frågor om äldres rätt till en bra och värdig omsorg. I dag kan 
omsorgen skilja sig mycket åt mellan olika kommuner och också mellan olika individer. Att samtidigt 
reglera allt för mycket på statlig nivå kan också innebära att möjligheten till individuella lösningar lokalt 
begränsas. Men distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att mer behöver göras för att stärka 
de äldres rätt till en god omsorg och också ställa högre krav på ansvariga politiker kring att uppföljning av 
kvaliteten av verksamheten måste ske. Distriktsstyrelsen vill dock poängtera att det inte alltid är så att 
det självklart är bättre eller högre kvalitet för den enskilde att få omsorg i ett vård- och omsorgsboende i 
stället för i sitt hem. Men det måste finnas ett tillräckligt välutbyggt utbud av omsorgsinsatser som 
erbjuds av kompetent personal så att tryggheten för den äldre säkras. 
 
Vad gäller biståndsbedömningens utformning så beslutas den i stor utsträckning i dag av kommunerna 
själva och därför vill distriktsstyrelsen också uppmana aktiva s-kvinnor att i kommunerna lägga olika 
förslag på hur biståndsbedömningen ska utformas så att den kan anpassas mer efter varje enskild äldres 
persons behov. Det är viktigt att lagstiftningen ska bidra till att säkerställa alla enskildas rätt till vård och 
omsorg men en gemensam ”lägsta-nivå” riskerar att innebära att det blir den gällande nivån för alla. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta: 
 
att  bifalla att-sats 1  
att  besvara 2, 3:e och 4:e  att-satsen 
att  motion jämte utlåtande skickas till S-kvinnors förbundsmöte samt till  

Socialdemokratiska riksdagsbänken för Stockholms län 
 
Distriktsårskonferensen beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.  
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Bilaga 9 
Motion 3:19  
 
Yttrande över motion ang. färdtjänstlagen 
 
S-kvinnor i Örebro län har behandlat Elisabeth Rådström Paavonens motion ang. färdtjänstlagen vid sitt 
distriktsårsmöte 2013-03-23. 
 
Årsmötet beslutade:  
 
att   anta motionen som sin egen 
att   skicka den tillsammans med årsmötets yttrande till Förbundsmötet 2013. 

Hallsberg 2013-03-23 
S-Kvinnor i Örebro län 
Siv Palmgren 
Sekreterare  
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Bilaga 10  
Motion 3:20 
 
Motionsutlåtande motion nr 2 ”Se över och anpassa lagen om underhållsstöd” 
 
Motionären tar upp ett angeläget ämne utifrån den aktuella debatten om ökad barnfattigdom i Sverige 
och utifrån många ensamstående mammors situation.  
 
I den bästa av världar sker skilsmässor i samförstånd och föräldrar löser frågorna om hur man 
gemensamt ska fortsätta att försörja sina barn på ett sätt som ger båda föräldrarna rimliga kostnader 
och barnen den levnadsstandard som speglar föräldrarnas samlade inkomster. I dag tar allt fler frånskilda 
män lika stort föräldraansvar, praktiskt och ekonomiskt, som frånskilda kvinnor men i gruppen föräldrar 
med enbart lagstadgat underhållstöd är kvinnor i stor majoritet och bland dem finns allt fler av de barn 
som vi i dag talar om när vi pratar om barnfattigdom.  
 
När underhållsstödet infördes och nivåbestämdes var det för att utjämna skillnader mellan barn till 
frånskilda och sammanboende. Det syftade att ge hyfsat likvärdiga uppväxtvillkor för Sveriges barn och 
med det utjämna klyftor mellan levnadsvillkor. Att stödet inte uppräknats och varit oförändrat under 
många år gör att stödet i dag inte längre har den effekt som avsågs.  
Mot bakgrund av att klyftorna mellan barn i Sveriges i dag ökar anser vi att nivån på underhållsstödet bör 
ses över då det är ett instrument för att förebygga skillnader avseende framtida levnadsvillkor så som 
utbildningsnivå, ohälsa och arbetslöshet.    
 
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta: 
 
att    bifalla att-sats 1 och 3 
att   avslå att-sats 3 
 
Samt besluta överlämna motion jämte utlåtande till S-kvinnors förbundsmöte 
 
Distriktsårskongressen beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 

 

Bilaga 11  
Motion 3:21  
 
Distriktsstyrelsens svar, Föredragande är Jorun Koca-Jakobsson 
 
Vi instämmer i motionärens analys att vi inte kan luta oss tillbaka och invänta en jämställd 
samhällsutveckling. Det är tydligt att lagändringar på flera områden krävs för att få en positivutveckling 
med en förändring av mäns och kvinnors levnadsförhållanden i en mer jämställd riktning.  
 
Socialdemokraterna har ett kongressbeslut om en tredelad föräldraförsäkring med målsättningen att 
uttaget på sikt ska bli jämställt. Samtidigt är vi många som befarar att en sådan tredelning i realiteten 
kommer innebära att mamman tar ut två tredjedelar av föräldraledigheten. Argumentet mot en 
individualiserad föräldraförsäkring är ofta att föräldrar inte själva vill ha den förändringen. Men för att 
åstadkomma betydande samhällsförändringar krävs att modiga politiker vågar ha visioner om ett annat 
samhälle istället för att ta beslut baserat på opinionsläget just för tillfället.  
 
Vårdnadsbidraget är en kvinnofälla som dessutom motverkar integrationen. När nu Kristdemokraterna 
har förslag på att utöka vårdnadsbidraget ytterligare är det viktigt att vi tydligt tar avstånd från detta 
slöseri med skattemedel.  
 
Även skattepengarna som läggs på RUT-avdraget kan användas betydligt bättre och komma fler till del 
genom exempelvis fler tjänster i välfärden, utökad hemtjänst för äldre eller arbetstidsförkortning. 
Statistik visar att det främst är höginkomsttagare och äldre över 85 år som nyttjar avdraget. De senare 
borde istället få tillgång till en välutbyggd och välfungerande kommunal hemtjänst som uppfyller deras 
behov av hjälp.  
 
En förändring av föräldraförsäkringen och vårdnadsbidrag skulle på sikt bidra till att ändra de 
förutsättningar män och kvinnor har för att dela hemarbete mer jämställt. Vi ska inte med skattemedel 
subventionera att kvinnor tar på sig ett större ansvar för det obetalda hemarbetet.  
 
Med utgångspunkt i ovan förda resonemang föreslås distriktskongressen besluta:  
att   att-sats 1 ska vara besvarad 
att  att-satserna 2-4 ska bifallas  
 
Distriktsmötets beslut: 
att    bifalla motionen 
att    sända motionen till förbundsmötet 2013 
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Bilaga 12   
Motion 3:23  
 
Yttrande över Motion ang. En ny socialpolitik 
Rallarrosen, S-kvinnor i Hallsbergs kommun har behandlat Siv Palmgrens och Kicki Johanssons motion 
ang. En ny socialpolitik vid sitt möte 2013-04-14. 
 
Mötet beslutade: 
att  anta motionen som sin egen 
att  skicka den tillsammans med detta yttrande till förbundsmötet 2013  
 
Rallarrosen, S-kvinnor i Hallsbergs kommun 
Gunnel Hedström, Ordförande    
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Bilaga 13 
Motion 5:2  
 
Distriktsstyrelsens svar 
Föredragande är Hillevi Larsson 
Utlåtande över motion om ”FNs barnkonvention som svensk lag”  
Denna fråga drivs aktivt av S-kvinnor i riksdagen.  
 
FNs barnkonvention har ännu inte blivit svensk lag trots att en bred majoritet i riksdagen kräver det. 
Endast sverigedemokraterna och moderaterna är emot. Sverigedemokraterna, för att de är rädda för att 
barn i asylärenden skulle få en starkare ställning. Moderaterna, för att de värderar barns rättigheter som 
underordnade. Egentligen borde regeringen ha kommit med ett förslag i frågan för länge sedan, men 
moderaterna blockerar frågan och de andra borgerliga partierna vågar inte gå emot. I en 
interpellationsdebatt för några månader sedan sade ansvarig minister, barnminister Maria Larsson (KD), 
att hon är för att barnkonventionen blir svensk lag men att hon inte kommer att agera i frågan.  
 
Detta är sorgligt med tanke på att barns rättigheter idag kränks bland annat inom rättsväsendet och 
asylpolitiken. Sverige har fått kritik från FNs barnrättskommitté för att vi inte fullt ut följer 
barnkonventionen på dessa områden.  
 
Genom att göra FNs barnkonvention till lag skulle vi slå fast att barnens rättigheter alltid ska komma i 
främsta rummet, och att andra lagar inte kan slå ut den. Vi kan alltid gå längre än barnkonventionen 
kräver för att värna barnens rättigheter. Men gör vi barnkonventionen till lag inför vi en ribba som inte 
får underskridas. Det skulle stärka barnens rättigheter!  
 
Styrelsen föreslår distriktsmötet besluta:  
att  motionen ska bifallas 
 
Distriktsmötets beslut: 
att  motionen ska bifallas 
att  anta motionen som sin egen 
att  sända motionen till förbundsmötet 2013  
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Bilaga 14  
Motion 5:8 
 
Motionsutlåtande över motion 8 ”Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem” 
Motionärerna tar upp en mycket viktig fråga mäns våld mot kvinnor. Som framgår av motionen finns det 
mycket kvar att göra när det gäller mäns våld mot kvinnor. Kvinnorna bör få hjälp till en skyddad miljö 
och att man verkligen ser till att detta efterlevs. Motionärerna tar även upp vidden av att männen får en 
behandling för säkra att man inte upprepar handlingen. Motionärerna vill även att man ska utöka 
forskningen för att få vetskap om varför män misshandlar kvinnor.  
Motionären har skrivit en viktig motion, redogjort för sina åsikter och framfört välgrundade argument, 
vilka vi S-kvinnor och vårt parti bör ta till oss. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta:  
att   anse 1 och 2 att-satsen besvarad 
att   bifalla 3:e att-satsen 
samt   förslår att motion jämte utlåtande skickas till S-kvinnors förbundsmöte 
 
Distriktsårskonferensen beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.  
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Bilaga 15 
Motion 5:9 
 
Distriktsstyrelsens svar. 
Föredragande är Inger Nilsson 
 
Svar på motion Rätt till kvarboende för kvinnor i utsatta hemmiljöer. 
 
Distriktsstyrelsen tycker att det är en bra motion som pekar på en del av svårigheterna för våldsutsatta 
kvinnor.  
Att kunna bo kvar i sin invanda miljö trots att man utsatts för våld av den man lever med och att 
förövaren ska vara den som flyttar, kan tyckas som en självklarhet. Idag är det den våldsutsatta kvinnan 
som flyr från sitt hem och förövaren stannar kvar 
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner om att när det så är möjligt och den våldsutsatta 
kvinnan vill, skulle det finnas möjlighet att flytta på förövaren. Idag har enligt lagen kvinnan möjlighet att 
bo kvar i 2 veckor under tiden som utredning pågår, detta borde kunna förlängas tills dom fallit. 
Vilken typ av boende man har komplicerar saken ytterligare, men det får man titta på när en översyn 
görs om hur man skall kunna förbättra för den utsatta parten. 
 
Styrelsen föreslår distriktsmötet: 
 
att   bifalla första och andra att-satserna 
att   skicka motionen till förbundsmötet 
 
Distriktsmötets beslut 
 
att   motionen ska bifallas 
att   anta motionen som sin egen 
att   sända motionen till förbundsmötet 2013  
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Bilaga 16  
Motion 5:11  
 
Distriktsstyrelsens svar 
Föredragande är Marika Bjerstedt Hansen 
Ang. kvinnor och barn som flyr sina hem 
 
Mäns våld mot kvinnor är troligen vårt allra äldsta samhällsproblem. Att problemet ännu inte är löst visar 
att frågan inte står högre på dagordningen, ett resultat av det strukturella förtrycket mot kvinnor. Mäns 
våld mot kvinnor är det mest extrema uttrycket för könsmaktsordningen i samhället.  
 
Varje år mördas 16-20 kvinnor i Sverige av sin partner/ fd partner. Samhället misslyckas alltför ofta med 
att skydda dem, trots att de aktivt sökt hjälp. 
Motionären tar upp en mycket viktig fråga, hur man tillgodoser behovet av akut skydd för våldsutsatta 
kvinnor. Nationella kartläggningar har visat att många kommuner helt förlitar sig på de ca 160 ideella 
kvinnojourer som finns i Sverige. Dessa är helt beroende av bidrag och kommunerna kan omöjligt 
garantera vilken kvalité dessa håller.  
Det är också mycket viktigt att de barn som levt med och tagit skada av det våld som förekommit i 
hemmet får den hjälp och det stöd de behöver för att bearbeta detta. Barnen betraktas i lagen, liksom 
kvinnan, som brottsoffer. Kommuners skyldighet att tillgodose våldsutsatta barns behov har stärkts från 
den 1 januari 2013 i 5 kap § 11, 4 st SoL. Det åligger tydligt kommunen att ge stöd, såväl som skydd! 
 
Tyvärr finns ingen aktuell kartläggning vg. antalet platser i skyddat boende, vare sig nationellt eller 
regionalt. Ingen vet och kommunerna tillgodoser behovet då det dyker upp. Många socialsekreterare har 
kontakter med kvinnojourer i andra kommuner och hänvisar dit.  
 
Naturligtvis vore en sådan kartläggning som motionären efterfrågar välbehövlig och till nytta för de 
skånska kommunerna. Då en sådan kartläggning tar mycket tid i anspråk att genomföra föreslår styrelsen 
att svaret redovisas vid nästa årskonferens. Likaså kan möjligheterna att samarbeta med tjej- och 
kvinnojourer undersökas på regionnivå och svaret redovisas till nästa årskonferens.  
Mäns våld mot kvinnor är inte en kvinnofråga som är upp till kvinnor att lösa. Det är i allra högsta grad en 
fråga om att få män att engagera sig och ta avstånd ifrån våld. Gällande att-sats 2 och 3 uppmanar 
styrelsen därför alla s-kvinnor att, tillsammans med andra socialdemokrater, driva frågan om utökat 
skydd för våldsutsatta kvinnor i arbetarekommunerna och i kommunfullmäktige, oavsett vem som har 
majoritet i kommunen. 
 
Styrelsen förslår distriktsmötet:  
 
att  bifalla att-satserna 1 och 4 
att  anse att-satserna 2 och 3 besvarade. 
 
Distriktsmötets beslut:  
 
att  bifalla att-satser 1 och 4 
att  anse att-satserna 2 och 3 besvarade 
att  sända motionen till förbundsmötet 2013  
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Bilaga 17 
Motion 5:13  
 
Distriktets årskonferens yttrande över motionen 
 
Idag kan vi följa i media hur kvinnor och barn varje dag blir utsatta för våld inom familjen. 
Kvinnojourerna är det stöd som har kommit längst i det arbetet.  
Kvinnojourernas breda kunskap och verksamhet är mycket viktigt för våldsutsatta kvinnor och barn. Vi 
kan konstatera att brister finns i det nuvarande ekonomiska systemet. 
 
Distriktets årskonferens besluta: 
 
att  bifalla motionens att satser  
att  skicka den till Förbundet som distriktets egen.  
 
Norrköping 2013-04-03 
Irma Görtz,  
Ordförande S-kvinnor i Östergötland 
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Bilaga 18  
Motion 5:14 
 
Motionsutlåtande ”Se över och anpassa två-årsregeln” 
Motionärerna väcker frågan om tillämpningen av paragraf 16, kapitel fem i utlänningslagen som innebär 
att permanent uppehållstillstånd för utlänningar som kommit till Sverige för att ingå samborelation eller 
äktenskap med svenska medborgare, får ges efter två år.  
Inledningsvis ska det sägas att långtifrån alla som hittar kärleken utanför Sveriges gränser råkar illa ut. De 
flesta relationerna bekymras inte av tidsfristen i paragrafen. Bristerna i lagstiftningen aktualiseras när 
relationerna slutat fungera. Då är parten som är i behov av ett permanent uppehållstillstånd rättsligt 
svag i förhållande till parten som har ett medborgarskap.   
 
Det är i första hand utländska kvinnor som berörs av den här typen av överenskommelser med svenska 
män och med åren har vi läst åtskilliga artiklar om hur kvinnorna drabbas illa. De misshandlas, förtrycks 
och hotas med utvisning ur landet om de inte stannar i den destruktiva relationen. Alternativt skiljer sig 
mannen från kvinnan strax innan hon kan beviljas uppehållstillstånd, därmed måste hon lämna landet. 
Kvinnornas ställning måste prioriteras högre. Därför är det angeläget att Socialdemokraterna i motionens 
anda ser över hur kvinnors rättigheter stärks. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta: 
 
att   avslå att-sats 1 och 3 
att   bifalla att-sats 2 
 
Samt att föreslår årskonferensen besluta bifalla följande tilläggsattsatser: 

 
att  S-kvinnor Stockholms län överlämnar motionen till länsriksdagsbänken med 

uppmaningen att se över hur utlänningslagen kan förändras så att den stärker utländska 
kvinnors rättigheter i enlighet med motionens innehåll.  

att  S-kvinnor verkar för att utländska kvinnor som gifter sig eller ingår i en samborelation 
med svenska män, underrättas om sina juridiska rättigheter vid ankomsten till Sverige 
och i kontakten med Polisen och Migrationsverket 

 
Samt att motion jämte utlåtande överlämnas till S-kvinnors förbundsmöte  
Distriktskongressen beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag 
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Bilaga 19  
Motion 5:15  
 
Yttrande över motion ang. Barn och ungdomar i arrest och häkte 
 
Rallarrosen, S-kvinnor i Hallsbergs kommun har behandlat Gunnel Hedströms, Siv Palmgrens och Kicki 
Johanssons motion ang. Barn och ungdomar i arrest och häkte vid sitt möte 2013-04-14. 
 
Mötet beslutade: 
 
att   anta motionen som sin egen 
att   skicka den tillsammans med detta yttrande till förbundsmötet 2013  
 
Rallarrosen, S-kvinnor i Hallsbergs kommun 
Gunnel Hedström, Ordförande    
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Bilaga 20 
Motion 6:1 
 
Distriktsstyrelsens svar 
Föredragande är Inger Nilsson 
Nerdragning av vapenexporten 
 
Frågorna kring vapenexport har många gånger varit på Kvinnoförbundets agenda. 
Lena Sommestad, S-kvinnors förbundsordförande är stark engagerad i frågan. Hon har bl. a skrivit 
debattartiklar om en ny modern syn på vapenexporten. I Almedalen medverkade hon i ett seminarium 
om vapenexport. Seminarier och kurser har anordnats av förbundet.  
 
S-kvinnor sa i ett pressmeddelande i augusti 2012 nej till JAS, som en del av ställningstagandet för en 
långsiktig avveckling av svensk vapen produktion och svensk vapenexport. Lena Sommestad har som 
riksdagsledamot reserverat sig emot beslutet om att bygga ytterligare JAS-plan. Frågan kommer även att 
behandlas på partikongressen i april. 
 
Styrelsen föreslår distriktsmötet besluta:  
 
att  motionen är besvarad 
 
Distriktsmötets beslut:  
 
att  motionen ska bifallas 
att  anta motionen som sin egen 
att  sända motionen till förbundsmötet 2013  
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Bilaga 21 
Motion 6:2 
 
Svar från Distriktstyrelsen 
Motionären tar upp ett angeläget ämne som förtjänar att diskuteras och att reflektera kring krig och 
fred, Sveriges fredsfrämjande internationella uppdrag och Sveriges fredsframtvingade uppdrag som 
deltagande i ett NATO-krig i Asien. 
 
S-kvinnors principiella inställning är solklar. Vi vill inte att Sverige skall vara med i krig eller i 
fredsframtvingande operationer.  S-kvinnor vill inte ha NATO-medlemskap eller komma närmare NATO. 
Socialdemokratiska kvinnor har alltid hävdat att Sveriges varumärke skall vara fred och 
fredsförhandlingar och att Sverige skall vara med i fredsbevarande operationer under ett klart FN-
mandat! 
 
S-kvinnor har skäl att vara stolta över en rad starka fredsivrande kvinnor. Distriktstyrelsen instämmer till 
fullo i motionärens uppfattning och krav. Vi anser att återstå mycket arbete och det krävs mer av politisk 
vilja i kampen för fred. Vi vet att fortfarande är kvinnor den del av civilbefolkningen som drabbas hårdast 
vid väpnade konflikter. I konflikter världen över - från Balkan till Rwanda till Afghanistan och Irak - utsätts 
kvinnor systematiskt för våldtäkt, de utnyttjas och förtrycks i flyktingläger och tvingas in i slaveri. Och de 
förnekas delta i fredsförhandlingar, i förebyggande konfliktlösande arbete, i medling, ja i allt fredsarbete. 
 
Distriktstyrelsen anser att arbetet utifrån FN-resolutionerna 1325 och 1820 med flera måste 
intensifieras. Kvinnors rättigheter och perspektiv måste få bättre genomslag i arbetet för fred och 
säkerhet. Det är glädjande att detta uppmärksammades genom Nobels fredspris som 2011 tilldelades tre 
kvinnor som på olika sätt givit viktiga bidrag till kampen för fred, demokrati och kvinnors rättigheter. 
 
Distriktstyrelsen också konstaterar att trots att Sverige är en av de större bidragsgivarna till många FN-
organisationer finns det idag alldeles för få svenskar verksamma på hög nivå inom FN-systemet. S-
kvinnor kräver att FN måste stärkas och reformeras för att stå bättre rustat inför de utmaningar 
organisationen har att hantera. Vi vet att kraven från medlemsländerna på FN ökar hela tiden och 
komplexiteten för att agera i konflikter, värna folkrätten och de mänskliga rättigheterna samt främja 
utveckling blir allt större. Vi delar uppfattning att det reformarbete som är påbörjat, inte minst gällande 
säkerhetsrådet, måste fortsätta för att få ett säkerhetsråd som är mer baserat i dagens verklighet än i 
andra världskrigets segermakter. 
 
De krig vi sett i Irak och Afghanistan handlar om makten över regionen och över oljan. Det framgår av 
USA:s planer med Irak-kriget, som läckt ut bit för bit. Först skulle regimen i Bagdad störtas, därefter 
Syrien och Saudiarabien. Oljan privatiseras. Arabvärlden destabiliseras och en ny demokratisk värld 
födas, vilande på bombningar. Men demokrati kan inte skapas med bomber, sa Olof Palme om 
Vietnamkriget och detta gäller fortfarande anser distriktstyrelsen. 
 
Efter tio år av krig har freden inte kommit ett enda steg närmre och strategin att kriga fram fred är ett 
enda stort misslyckande anser vi. Sverige satsar 1.3 miljarder på militära aktiviteter i Afghanistan och 
mindre än en tredjedel på civila och fredsbyggande insatser.   
 
Distriktstyrelsen anser att vi måste tala mer om freden och ifrågasätta militära lösningar. Vi måste föra ut 
budskapet om att freden, samförståndet och humanismen är ungdomliga lösningar som bygger en 
framtid och en fredlig värld. Distriktstyrelse instämmer att krig är alltid den sämsta lösningen! 
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Därför vill distriktstyrelsen att militära flermiljardsatsningen omvandlas till civila insatser (Marshall-plan) 
till kraftigt utökas till stöd för SAK och andra som verkat i åratal i Afghanistan. 
 
Idag kan vi läsa på socialdemokraternas hemsida att Socialdemokraterna har en överenskommelse med 
Miljöpartiet och regeringen om de svenska insatserna i Afghanistan, som innebär att den militära 
närvaron trappas ner med början av 2012. Målsättningen är att den nuvarande militära insatsen till 
sommaren 2014 helt ska vara avslutad. Endast en militär utbildningsinsats kommer då att kvarstå. 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och regeringspartierna är också överens om att Sveriges civila stöd och 
bistånd ska öka. Detta markeras av att det samlade svenska engagemanget i norra Afghanistan ställs 
under civil ledning under 2012. Målsättningen är att den nuvarande militära insatsen till sommaren 2014 
helt ska vara avslutad. Samtidigt ska det civila stödet öka 
 
Distriktstyrelse anser att det är viktig att Sveriges engagemang för utveckling i Afghanistan inte tar slut 
2014. S-kvinnor har en mycket långsiktig syn på de civila delarna av Sveriges engagemang. En väg mot 
fred, försoning, utveckling och respekt för mänskliga rättigheter kräver fortsatt stöd. Det kommer att ta 
lång tid och innebära stora utmaningar att bidra till att detta sargade land kan resa sig. 
 
Därför föreslår distriktsstyrelsen distriktsmötet:  
 
att  bifalla motionen 
att  S-kvinnor Stockholmstad verkar för att motion och motionssvar skickas till partikongressen via 

arbetarekommunen 
att  motion och motionssvar skickas till förbundsmötet 
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Bilaga 22  
Motion 7:1  
 
Yttrande S-kvinnor i Hallsberg 
 
Rallarrosen, S-kvinnor i Hallsbergs kommun har behandlat Siv Palmgrens motion ang. Hållbar utveckling 
vid sitt möte 2013-04-14. 
 
Mötet beslutade: 
 
att  anta motionen som sin egen 
att  skicka den tillsammans med detta yttrande till förbundsmötet 2013  
 
Rallarrosen 
S-Kvinnor i Hallsbergs kommun 
Gunnel Hedström Ordförande    
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Bilaga 23 
Motion 7:2 
 
Yttrande från S-kvinnor i Hallsberg 
 
Rallarrosen, S-kvinnor i Hallsbergs kommun har behandlat Siv Palmgrens och Kicki Johanssons motion 
ang. Strategi för vindkraft vid sitt möte 2013-04-14. 
 
Mötet beslutade: 
 
att   anta motionen som sin egen 
att   skicka den tillsammans med detta yttrande till förbundsmötet 2013  
 
Rallarrosen S-Kvinnor i Hallsbergs kommun 
Gunnel Hedström Ordförande    
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Bilaga 24  
Motion 7:4 
 
Distriktsstyrelsens svar 
Föredragande är Kerstin Engle 
 
Motionen tar upp frågan om den nya indelningen av Sverige i 4 elprisområden samt 
mervärdesskattebeläggningen av elpriset. 
 
Mervärdesskatt (moms) är en indirekt skatt på det mervärde som uppstår vid försäljning av varor och 
tjänster. Punktskatt är en indirekt skatt på vissa utpekade varor med syfte att begränsa och minska 
förbrukningen av dessa eller för att finansiera indirekta kostnader förknippade med konsumtionen. 
Momsen är en allmän konsumtionsskatt, punktskatter är särskilda konsumtionskatter. 
 
EU-direktiv styr regelverket för både punktskatt och mervärdesskatt. Lite förenklat blir en vara 
punktskattepliktig vid tillverkningen medan mervärdesskatteplikten inträder då en vara eller tjänst 
tillhandahålles eller levereras.  
 
EU:s sjätte mervärdesskattedirektiv reglerar också vilka varor och tjänster som kan ha nedsatt momssats 
relativt den generella moms som ett land har. I bilaga H finns sjutton kategorier om möjliga undantag. El 
ingår inte i dessa kategorier varför Sverige inte har möjlighet att ta bort momsen på el utan att hamna i 
EU-domstolen för brott mot EU:s momsdirektiv. Vi kan inte heller bestämma att punktskatten inte ingår 
då momsen beräknas. Motionsyrkandena kring avskaffad moms på el måste därför avslås.  
 
Regeringen har hävdat att EU-kommissionen tvingade Sverige att införa de nya elområdena. Bakgrunden 
är att den danska branschföreningen Dansk Energi anmälde Sverige till kommissionen för regelbrott mot 
EU-rätten år 2006. Anledningen var att Svenska Kraftnät, vid behov, begränsat exporten av el till 
Danmark för att istället prioritera svenska konsumenter under perioder av flaskhalsar. 
 
I juni 2009 meddelade kommissionen om sin preliminära bedömning att Svenska Kraftnäts hantering av 
interna begränsningar i det svenska stamnätet kunde strida mot EU:s konkurrensregler. 
Argumentationslinjen gick ut på att Svenska Kraftnäts exportbegränsningar gynnar svenska konsumenter 
framför andra kunder i Europeiska Unionen. För att klargöra ärendet inledde kommissionen under 2009 
en granskning. 
 
För att gå kommissionen till mötes och undanröja problematiken med exportbegränsningar av el till 
andra länder erbjöd Svenska Kraftnät i september 2009 att ta fram ett förslag som gick ut på att dela in 
Sverige i fyra olika elområden. EU-kommissionen godkände Svenska Kraftnäts förslag i april 2010, som 
senare kom att införas som EU-förordning. De nya bestämmelserna kom att gälla från den första 
november 2011. 
 
Vi socialdemokrater menar dock att regeringen har på ett mycket aktivt sätt drivit frågan om att indela 
Sverige i elprisområden, både i det nordiska samarbetet kring energifrågor och på hemmaplan. Flera 
dokument ger stöd för detta påstående. Regeringen har dock, när de negativa konsekvenserna för 
slutkund blivit påtagliga, valt att så mycket som möjligt distansera sig från ansvar för resultatet av den 
process man aktivt och utan yttre tvång själva initierat och varit pådrivande i. 
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Regeringen har vidare haft flera år på sig att investera i stamnätet, men klarar inte uppgiften. Svenska 
Kraftnät, som har uppdraget att bygga ut infrastrukturen för el-överföringen i Sverige har av Riksdagen 
fått en investeringsram på 2,2 miljarder kronor för nätutbyggnaden för år 2010. I deras årsredovisning 
för 2010 kan man utläsa att de använt knappt hälften av investeringarna. Regeringens passivitet är en 
annan bakgrund till problemen.  
 
Distriktsstyrelsen menar att vi socialdemokrater måste underlätta situationen för svenska elkonsumenter 
genom att kräva investeringar och bygga ut nätkapaciteten, i syfte att bygga bort flaskhalsarna. På så sätt 
kan man komma tillbaka till en situation där rättvisa villkor och förutsättningar råder för alla.  
 
Gränsen för elprisområde 4 har intressant nog dragits precis söder om all betydande elproduktion. Den 
gränsdragningen var möjligen rimlig när Barsebäck var i drift men absolut inte nu. Riksdagen har fattat 
beslut om nedläggning av Barsebäck, men man har under många år underlåtit att bygga ut stamnätet. 
Sverige har genom den borgerliga regeringen valt att lägga sig platt och definiera södra Sverige som östra 
Danmark. Distriktsstyrelsen menar att detta är oacceptabelt och kräver en översyn av indelningen i 
elprisområden. Företagande och jobb i både Skåne och hela södra Sverige hotas genom den indelning 
som har gjorts med regeringens goda minne. 
 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:  
 
att   avslås den första att-satsen om momsen 
att  bifalla den andra att-satsen om att verka för att den orättvisa indelningen i 

fyra områden jämnas ut 
att   uppdra åt de skånska riksdagsledamöterna att fortsätta arbeta med frågan 
 
Distriktsstyrelsens beslut:  
 

- att avslå den första att-satsen 
- att bifalla andra och tredje att-satserna 
- att sända motionen till förbundsmötet 2013 
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Bilaga 23 
Motion 7:5 
 
Distriktsstyrelsens svar. 
Föredragande är Hillevi Larsson 
 
Sedan 1 november 2011 är Sverige uppdelat i fyra elprisområden. Tanken bakom är att elpriset ska 
påverkas av elproduktion och efterfrågan på el. Elproduktionen är låg i syd medan efterfrågan är hög. I 
norr råder motsatt förhållande, elproduktionen är hög men efterfrågan på el är lägre. Därför är priset 
högre i syd och lägre i norr. Men priset har inte bara höjts i södra Sverige utan även ända uppe i 
Stockholmsområdet.  
 
Elmarknadsinspektionen har utrett vilka konsekvenser indelningen i elområden hittills fått. En effekt är 
att marknaden för fasta elpriser inte fungerar längre. Utbudet av fasta priser är begränsat vilket gör att 
de fasta priserna blir högre än de borde vara. En annan effekt är att indelningen lett till en permanent 
högre nivå av elpriset i södra Sverige.  
 
Denna prisskillnad mot övriga landet skiftar och kan tidvis bli väldigt stor. När elproduktionen är låg i 
Danmark, men efterfrågan på el är stor där påverkar det också priset på elen i södra Sverige. Det har fått 
den absurda konsekvensen att när vindkraften står stilla i Danmarks höjs elpriset för skåningarna 
betydligt. Och detta trots att vi stängde Barsebäck, bland annat på grund av påtryckningar från Danmark. 
Hade Barsebäck varit i gång hade det med nuvarande indelning i elprisområden lett till en sänkning av 
elpriset i södra Sverige.  
 
Men självklart ska vi inte behöva öppna Barsebäck igen för att få rimliga priser på el i södra Sverige! På 
samma sätt som stängningen av Barsebäck var ett nationellt beslut är elproduktion och distribution en 
nationell fråga. Det borde innebära att man kan lösa frågan nationellt istället för att som nu låta enskilda 
konsumenter och företag i södra Sverige ”lösa frågan” genom högre elpriser!  
   
Indelningen i elprisområden i Sverige är inte slumpmässig utan följer var det finns flaskhalsar i 
överföringskapaciteten i elnätet.  
 
Sverige har tidigare byggt ut överföringskapaciteten i kraftnätet till andra länder. Men härhemma har det 
släpat efter, och detta trots att problemen varit kända i många år!  
 
Vi har inte råd att fortsätta med nuvarande elområden som slår hårt både mot konsumenter och företag 
i södra Sverige! Därför bör elprisområdena tas bort i väntan på att överföringskapaciteten i elnätet byggs 
ut och på att produktionen av förnyelsebar energi tar fart  
 
Distriktsmötets beslut:  
 
att  motionen ska bifallas 
att  anta motionen som sin egen 
att  sända motionen till förbundsmötet 2013  
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Bilaga 24  
Motion 9:8 
 
Distriktets årskonferens beslutar: 
 
Motionären lyfter den mycket angelägna frågan om läkemedelsförsäkring. 
Enligt principen om likamedel ska patienten alltid, om det är möjligt, få det billigast, likvärdiga 
läkemedlet även om läkaren ordinerat ett dyrare preparat. Om en patient drabbas av biverkningar kan 
ersättning fås från läkemedelsförsäkringen, förutsatt att läkemedelsbolaget är anslutet till denna. Är 
bolaget däremot inte anslutet till någon försäkring är det i stort sett omöjligt för patienten få någon 
kompensation. 
Styrelsen delar motionärens uppfattning att dagens system inte är förenligt med god patientsäkerhet 
och måste därför ändras med det snaraste. 
 
Distriktets årskonferens beslutar: 
 
att   bifalla motionens tre att-satser 
att   skicka den till Förbundsmötet som distriktets egen 
 
Norrköping 2013-04-03 
 
Irma Görtz 
Ordförande 
S-kvinnor i Östergötland 
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Bilaga 25  
Motion 9:9 
 
Distriktets årskonferens yttrande över motionen 
 
Det är ett angeläget ämne som motionären belyser i sin motion och vi tror att problemen som beskrivs 
och antalet kvinnor som drabbas vida överstiger det vi själva känner till. 
Den period i kvinnors liv som kallas Klimakteriet, har under all tid varit något som ”man inte talar så 
mycket om”.  Eller känner ni till SVBK? Som är en förkortning och kodord för sveda- värk- och 
brännkärring, ett uttryck tidigare använt av vissa läkare på kvinnor som söker hjälp för mer eller mindre 
diffusa smärtsymtom. När läkaren inte lyckas diagnostisera problemet togs SVBK till som förklaring 
mellan vårdpersonal. Tidigare hände det att beteckningen SVBK även skrevs ned i journalerna, men när 
patienterna fick laglig rätt att läsa dessa upphörde detta. I dag används ofta formuleringar som "multipla 
diffusa symtom" i journaler. 
De olika smärtsymptomen har på senare år börjat förklaras som exempelvis fibromyalgi, 
belastningsskador eller östrogenbrist, där den förstnämnda och sistnämnda diagnosen ännu anses 
kontroversiella. 
 
Att få ett Kunskapscentra som stöd för kvinnor i övergångsåldern skulle vara ett stort framsteg för att 
slippa många fler diffusa diagnoser och felbehandlingar av kvinnor och kan även vara en tillgång för 
sjukvården att hänvisa till och att hämta kunskap ifrån. 
 
Distriktets årskonferens beslutar: 
 
att   bifalla motionens tre att-satser 
att  skicka den till Förbundsmötet som distriktets egen 
 
Norrköping 2013-04-03 
Irma Görtz 
Ordförande 
S-kvinnor i Östergötland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4kare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Patientjournal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Patient
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fibromyalgi
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Belastningsskador&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96strogenbrist&action=edit&redlink=1
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Bilaga 26 
Motion 9:10 
 
Distriktets årskonferens yttrande över motionen 
 
Det har bevisats från många olika håll att rökning bland unga flickor och unga kvinnor ökar. 
Motionären tar upp många sjukdomar som orsakas av rökning. Samt att många länder har redan 
exponeringsförbud för tobaksvaror. 
 
S-kvinnors distriktstyrelse instämmer att även Sverige bör införa detta exponeringsförbud. 
 
Distriktets årskonferens beslutar: 
 

att  ställer sig bakom motionen  
att  skickar den till Förbundsmötet som distriktets egen 
 
Norrköping 2013-04-03 
Irma Görtz 
Ordförande 
S-kvinnor i Östergötland 
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Bilaga 27   
Motion 9:11 
 
Årsmötet beslutade  
 
att   anta motionen som egen och skicka den till S-kvinnors förbundsmöte 2103, 
att  skicka motionen till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Uppsala län i syfte 

att motionen kan användas som ett underlag till motion till riksdagen, samt 
att  översända motionen till den socialdemokratiska landstingsgruppen i Uppsala län. 
 
För S-kvinnor i Uppsala län 
Lena Hartwig 
Ordförande 
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Bilaga 28  
Motion 9:12  
 
Motionsutlåtande från Distriktsstyrelsen  
 
Distriktsstyrelsen delar motionärernas åsikt att de förhållanden som tagits upp i SCB:s rapport bör 
utredas närmare och att förslag bör tas fram som syftar till att motverka den negativa utveckling som 
framgår av SCB:s rapport. 
 
Även motionärernas krav på att den socialdemokratiska landstingsgruppen agerar för en mer rättvis, 
jämlik och jämställd sjukvår, oavsett etnisk bakgrund, är viktig. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta: 
 
att   bifalla motionen 
att   samt att överlämna motion jämte utlåtande till S-kvinnors förbundsmöte 
 
Distriktsårskonferensen beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.  
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Bilaga 29  
Motion 10:6 
 
Distriktsstyrelsens svar. 
Föredragande är Inger Jarl-Beck 
 “Nej till vinster I välfärden” 
 
Styrelsen delar motionärens uppfattning att vi socialdemokrater måste sätta ner foten när det gäller 
vinster i välfärden. Däremot menar styrelsen att man inte löser problemet genom att helt förbjuda 
vinster. 
 
Att inför att totaltförbud mot vinster i välfärden drabbar även småskalig verksamhet som vi gärna 
stödjer, såsom familjekooperativ i förskolan. Styrelsen delar LO:s uppfattning och förslag när det gäller 
begränsningar av vinster i välfärden. 
 
Enligt LO:S utredning från 2012 anser åtta av tio svenskar  att skattepengar som är avsedda för välfärd 
också ska gå till välfärd, och eventuella övervinster ska återinvesteras i verksamheten. I LO:s förslag 
säkras att privata aktörer inte gör en ekonomisk vinst på bekostnad av människors välfärdskvalitet.  
I LO:s åtgärdsprogram begränsas vinsterna i välfärden. Modellen bygger på ett batteri av åtgärder. 
Tillsammans syftar de till att garantera en offentligt finansierad välfärd av hög och jämn kvalitet utifrån 
en non-profitprincip. 
 
LO föreslår bland annat en helt ny typ av bolag: Samhällsbolag. Dessa ska tillsammans med andra non-
profitverksamheter vara huvudregeln för privata aktörer inom den offentligt finansierade välfärden. 
 
I samhällsbolagen ska allmännyttan betonas och vinstuttagen begränsas till värdeöverföringar 
motsvarande statslåneräntan plus en procent på det totala kapitalet. Undantag från huvudregeln ska 
bara kunna göras genom särskilda driftsavtal, som tecknas av kommunen och landstinget. 
 
Tydliga krav på bemanning och på personalens utbildning, öppna böcker, som innebär att varje skola, 
vårdcentral och äldreboende åläggs redovisa sin ekonomi, och en certifiering som garanterar utförarnas 
kompetens, seriositet och långsiktighet är andra exempel på åtgärder. Välfärden måste också tillföras 
ökade resurser. 
LO föreslår också att lagen om valfrihetssystem, LOV, avskaffas och att kommuner och landsting får rätt 
att avgöra omfattningen på etablering av fristående aktörer inom vård skola och omsorg. 
 
Med detta förslag kan vi bringa ordning och reda i välfärden så att målet, en välfärd av hög kvalitet åt alla 
blir verklig. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsmötet besluta 
Att motionen är besvarad 
 
Distriktsmötets beslut:  
 
att   motionen ska bifallas 
att   anta motionen som sin egen 
att   sända motionen till förbundsmötet 2013  
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Bilaga 30  
Motion 10:8 
 
Motionsutlåtande över motion 7 ”Se över, förändra och tidsbegränsa nuvarande rot-avdraget (bidraget)” 
 
Idén med ROT-avdrag är från början socialdemokratisk, och var ett sätt att under  lågkonjunktur se till att 
utbildad arbetskraft inom byggsektorn inte skulle försvinna, genom att stimulera byggande/underhåll 
under en viss tid. 
En stark kritik under den senaste perioden av ROT har varit att det endast gynnar villaägare och 
bostadsrättsinnehavare, framför allt det första. Det gynnar också i främsta hand höginkomsttagare, 
eftersom det är de som kan bära ett ROT-avdrag utan att istället få kvarskatt. Socialdemokraternas 
förslag om att använda ROT inom t.ex. miljonprogrammen, som nu står inför stora upprustningsbehov, 
har inte anammats av den borgerliga regeringen. 
Att se över ROT, att granska och utvärdera insatsen samt se över om det kan breddas eller förändras är 
ett högst rimligt krav. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår därför årskonferensen besluta: 
 
att  tillstyrka att-satserna i motionen 
att  anta tilläggsatt-satsen att s-kvinnor verkar för att ROT-avdraget även ska gälla 

upprustning av hyresrätter 
samt   överlämna motion jämte utlåtande till S-kvinnors förbundsmöte 
 
Distriktsårskonferensen beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.  
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Bilaga 31 
Motion 10:9 
 
Motionsutlåtande över motion 6 ”RUT-avdraget” 
 
Motionärerna lyfter i sin motion problemen och orättvisorna i nuvarande utformning av RUT-avdraget. S-
kvinnors förbundsmöte 2011 beslutade att driva på förändring av RUT i dess nuvarande form. 
 
S-kvinnors ordförande Lena Sommestad uttrycker i ett debattinlägg tankarna kring RUT så här: 
Jag tycker att det som är bra med RUT är att frågan om hemarbetet och dess plats i våra liv kommer upp 
i den politiska debatten. Hur ska vi få livet med hem, jobb och barn gå ihop? Hur ska vi hinna med 
omsorgen om våra anhöriga i ett alltmer krävande arbetsliv? 

Problemet med RUT är att det är en lösning som ensidigt riktar ljuset mot de hushåll, som har högre 
inkomst. Även med subvention är det få hushåll som kan prioritera att betala någon för att till exempel 
städa. RUT är inte generell välfärdpolitik, som ger möjligheter och rättigheter till alla. Det är en del av 
moderaternas nya välfärdsstat; en välfärdsstat för de privilegierade. 

Inte bara män och kvinnor i karriären har svårt att få vardagslivet att gå ihop. Det är minst lika svårt för 
alla dem som jobbar i otrygga jobb utan fasta arbetsscheman, för alla dem som jobbar delade turer, och 
för alla dem som arbetar på obekväm arbetstid, då barnomsorg ofta saknas. Att lägga stora resurser på 
RUT-avdrag utan att se de behov som finns i de långt flera hushåll, som lever med långt mindre 
marginaler och ekonomiska möjligheter, är en orimlig politik för ett parti som vill visa alla medborgare 
samma omsorg och respekt. 

Under senare tid har det blivit allt tydligare att RUT är en del i en större process till gagn för den övre 
medelklassen. Också läxhjälp ska enligt regeringens senaste förslag kunna köpas till subventionerat pris, 
med RUT. Istället för att satsa resurser på hög kvalitet i den gemensamma skolan, subventioneras privata 
lösningar för dem som har råd. Det är ingen bra politik. 

Låt mig till sist dela med mig av lite fakta och statistik om RUT har fungerat hittills (den infördes 2007): 

Varje person kan genom RUT få sin skatt reducerad med maximalt 50 000 kronor om året. 

RUT-subventionen kostade 1 317 miljoner kronor 2010, enligt SCB. 320 660 personer använde RUT 2010. 
De allra flesta RUT-användare köpte den subventionerade tjänsten någon eller några enstaka gånger. 

År 2010 subventionerades 75 procent av RUT-användarna med mindre än 5 000 kr (Skatteverkets 
rapport Svart och vitt och rot och rut). Medianvärdet 2009 var 2 000 kr. (Det tyder på att de flesta köper 
flyttstädning, fönsterputs eller storstädning.) Få köper RUT-tjänster regelbundet. 

Andelen RUT-användare som får mer än 20 000 kr i subvention är mycket liten, bara knappt 3 procent. 
Den gruppen står för 18 procent av totalbeloppet. Andelen som fick mer än 10 000 kr i RUT-subvention 
2010 är 12 procent eller 37 984 personer. De fick 48 procent av totalbeloppet, 658 miljoner kronor. 
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RUT är alltså en reform som ger mycket stora pengar till få hushåll. RUT i dess nuvarande form är ingen 
bra jämställdhetspolitik, men den riktar ljuset mot ett problem som vi alla har skäl att diskutera: hur 
vardagslivet ska gå ihop, i skärningspunkten mellan hem och familj”. 

Distriktsstyrelsen håller med motionärerna om RUT inte är lönsningen på jämställdheten i vårt samhälle. 
Samtidigt kan konstateras att hela debatten om RUT satt fokus på hur svårt många fmiljer upplever det 
att faktiskt kunna få till ett jämställt familjeliv. Vi socialdemokrater och S-kvinnor behöver också finnas 
med i den samhällsdebatten.  

Motionärerna föreslår också att S-kvinnor ska verka för att resurser avsätts till välfärden. Det är ett 
uppdrag som alla aktiva S-kvinnor behöver arbeta med i de politiskt valda församlingar där vi finns. I våra 
kommuner och landsting är det oerhört viktigt att aktivt arbeta för att resurserna till välfärden är 
tillräckliga. Men förstås också på nationell nivå. 

Detsamma gäller styrning och uppföljning av vad resurserna används till. På samma sätt här så tror 
distriktsstyrelsen att det fram för allt är lokalt i kommunerna och i landstinget som S-kvinnor ska arbeta 
för den typen av kvalitetsuppföljningar och granskningar. S-kvinnor i länet kan, utifrån tips från våra 
klubbar, sprida goda exempel på hur man följer upp verksamheterna i olika kommuner. 

Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta: 

att  bifalla 1:a att-satsen 
att   bevara att-sats 2, 3 och 4 

samt att  motion jämte utlåtande skickas till S-kvinnors förbundsmöte 

Distriktsårskonferensen beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.  
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Bilaga 32 
Motion 10:11 
 
Motionsutlåtande motion 13 Förbud att teckna bindande avtal per telefon 
Motionären tar upp en mycket viktig fråga när det att avtal tecknas per telefon. Detta drabbar många 
människor som kanske helt oavsiktligt tecknat avtal telefon och sedan har svårt att bryta detta. 
Socialdemokraterna bör verka för att man ser över lagstiftning för hur man kan teckna bindande avtal. 
Man bör se till att ett förbud kommer till mot att teckna bindande avtal per telefon. 
  
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta: 
 
att  bifalla motionen genom att överlämna motionen till länsriksdagsbänken för 

åtgärder i motionens anda, dvs. att verka för att alla köp, avtal om köp,  
kontrakt eller överenskommelse av ekonomisk verkan som skall bekräftas  
med en, av båda parter undertecknad, skriftlig form, för att vara juridiskt giltig  
samt att motion jämte utlåtande skickas till S-kvinnors förbundsmöte 

 
Distriktsårskonferensen beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag 
samt bifall till följande tilläggsatssats:  

 
att  överlämna motionen till länsriksdagsgruppen för åtgärder i motionens 

anda, att verka för att alla köp, avtal om köp, kontrakt eller överenskommelser 
med ekonomisk verkan ska bekräftas med en av båda parter undertecknad, 
skriftlig form, för att vara juridiskt giltigt  
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Bilaga 33  
Motion 10:12 
 
Yttrande över Motion ang. Polis- och åklagarverksamheten 
 
Rallarrosen, S-kvinnor i Hallsbergs kommun har behandlat Siv Palmgrens motion ang. Polis- och 
åklagarverksamheten vid sitt möte 2013-04-14. 
 
Mötet beslutade: 
 
att     anta motionen som sin egen 
att     skicka den tillsammans med detta yttrande till förbundsmötet 2013  
 
Rallarrosen 
S-Kvinnor i Hallsbergs kommun 
 
Gunnel Hedström 
Ordförande    
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Bilaga 34 
Motion 10:13 
 
Motionsutlåtande motion 10 ”Hela Sverige ska leva” 
 
Motionären tar upp aktuella och komplexa problem i vårt samhälle, vilka för oss Socialdemokrater är av 
stor betydelse. Segregation, arbetslöshet, ohälsa och maktlöshet, innebär ett stort utanförskap för 
många människor, oavsett var man bor, om man är svensk eller har invandrat. Många människor i vårt 
samhälle upplever sig övergivna av politikerna och partierna, vilket naturligtvis befäster tesen om ”vi och 
dem”, det i sig leder till att man tappar tilltron till vårt samhällssystem. 
 
Vi får dock inte bortse ifrån det faktum, att den koncentrerade segregationen i framförallt storstäder får 
långtgående konsekvenser på olika plan för invånare boende i dessa områden. Många människor 
upplever att storstadsområdena, alltför ofta prioriteras framför lands- och glesbygden. En av 
förklaringarna kan vara, att det bor fler invånare i våra storstäder samt att vissa områden i storstäderna 
är hårt segregerade, vilket i sin tur medför många olika problem på olika plan. Utmaningen blir därför, 
att försöka lösa dessa problem, vilket inte är lätt beroende på komplexiteten och omfattningen. Det får 
naturligtvis inte ske på bekostnad av lands- och glesbygdens invånare. 
 
Vi ska inte heller sticka under stol med det faktum, att storstadsväljare är viktiga för oss eftersom den 
stora folkmängden finns koncentrerad just där och vi vill vinna val för att kunna styra hela Sverige och 
driva vår egen politik. Vi har självklart inte råd att glömma eller åsidosätta hälften av Sveriges befolkning, 
eftersom även dessa invånare har behov i det vardagliga livet liksom storstadsinvånarna. Vi ska inte 
heller lämna fritt spelrum för odemokratiska och rasistiska krafter, vilka har etablerat sig mycket väl och 
har god förankring hos många i vårt samhälle. Vissa av de små partierna har nästan helt lagt bakom sig 
sin ideologiska politik och hamnat i knäna på moderaterna. Många av dessa partiers väljare upplever sig 
som övergivna, vilket de senaste opinionsmätningarna visar väldigt tydligt. Men även våra egna 
socialdemokratiska väljare känner sig åsidosatta, vilket vi absolut inte har råd med. 
 
Motionären har skrivit en viktig motion, redogjort för sina åsikter och framfört välgrundade argument, 
vilka vi S-kvinnor och vårt parti bör ta till oss. S-kvinnor i Stockholms Län, kan däremot inte uppdra åt 
Partistyrelsen vad de ska göra inför valet 2014. Det hade däremot fungerat om motionen hade skickats 
till Partikongressen. 
Distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionärens intentioner med motionen. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årskonferensen besluta: 
 
att  anse att satserna ett och två besvarade, samt tillägga en att sats: 
att  motionen överlämnas till S-ledamöterna på länsriksdagsbänken för vidare 

åtgärder i motionens anda i det kommande arbetet med valprogrammen inför valet 
2014, samt att ta fram förslag till ett Socialdemokratiskt landsbygdsprogram med fokus 
på, att hela landet ska leva 

samt att  motion jämte utlåtanden överlämnas till S-kvinnors förbundsmöte 
 
Distriktsårskonferensen beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.  
 
 


