
MOTIONSUPPFÖLJNING FÖRBUNDSMÖTET 2011

Bifallna motioner
NR NAMN/MOTIONÄR ATT-SATSER ÅTGÄRD
1 Jämställd rekrytering inom vårt parti

(Cecilia Wohltat, Emilie Olsson och Åsa 

Waldemarsson, S-kvinnoklubben Avantgarde 

Skåne) 

• Att Socialdemokraterna ska ha en jämn könsfördelning även vid anställningar inom 

den egna organisationen.

• Att Socialdemokraterna alltid ska vara ett föredöme vid rekrytering och som 

arbetsgivare.

• Att S-kvinnors förbundsmöte tar motionen som sin egen och sänder den vidare till 

socialdemokraternas partikongress.

• En kartläggning av jämställdheten i S partidistrikt/arbetarekommuner visar att av 

ombudsmännen är 46 % kvinnor och 54 % män (av förstaombudsmännen är 36 % kvinnor 

och 64 % män), av politiska sekreterare är 56 % kvinnor och 44 % män, av assistenter är 76 % 

kvinnor och 24 % män. 

• S-kvinnor som organisation har inte motionsrätt till partikongressen, men välkomnar att 

klubbar och distrikt driver frågan om jämställd rekrytering till kongressen.

2 Utbildning i genusfrågor inom S-kvinnor

(Birgitta Mukkavaara, Umeå S-kvinnor)

• Att kvinnoförbundet i verksamhetsplanen för kommande verksamhetsperiod planerar 

in utbildning i genusfrågor med syfte att stärka retoriken.

• Genusfrågor är grunden för S-kvinnors studieverksamhet och en given del av 

studiesatsningen i verksamhetsplanen för 2012. 

• I "Kursen för nya medlemmar" ingår genusfrågor som en självklar del.

• Alva Myrdal Akademin med utbildningar inom feminism och politik öppna för alla kvinnor 

inom socialdemokratin startades 2012.

• Materialet "Starta studiecirkel med S-kvinnor" och "Det är inte dig det är fel på", som 

uppmuntrar till studier i genusfrågor, har tagits fram.

• På www.s-kvinnor.se har en  Studie- och idébank skapats, vars syfte är att inspirera till 

studier i genusfrågor.

4 Prioritera mera

(Kicki Johansson och Siv Palmgren)

• Att göra en noggrann analys av om de resurser som förbundet har i form av pengar 

och personal används optimalt för att stärka och utveckla S-kvinnors organisation och 

verksamhet så att vi får fler medlemmar, för att göra politik av alla de förslag och 

program som bifalls på förbundsmöte.

• Att genomföra de förändringar som kan bli en konsekvens av den gjorda analysen.

• S-kvinnors nya ledning har sett över verksamheten. Effektiviseringar har gjorts på 

förbundsexpeditionen och befattningsbeskrivningarna har gjorts om för att vässa 

kompetensen. Alla avtal har setts över för att minska förbundets kostnader. Nya rutiner har 

införts i både det löpande arbetet och i verksamhetsplaneringen.

5 Arbetsgruppernas verksamhet

(Siv Palmgren och Inga-Britt Ritzman, 

Rallarrosens kvinnoklubb)

• Att ge den nya förbundsstyrelsen i uppdrag att – om arbetsgrupperna ska vara kvar – 

se till att deras kunskap, idéer och förslag sprids till alla klubbar och distrikt.

• Arbetsgruppernas verksamhet har utvärderas genom enkätutskick till dess deltagare och 

ansvariga styrelseledamöter. I utvärderingen framkom att arbetsgrupperna i dess gamla form 

i de flesta fall fungerat mindre bra och dessa grupper har avskaffats. I utvärderingen 

poängteras dock även vikten av att genom arbetsgrupper lyfta fram kunskap som kan bli en 

viktig grund för att formulera S-kvinnors politik såväl lokalt som nationellt. Förbundsstyrelsen 

har tagit beslut om att följa de rekommendationer som ges i utvärderingen och därför tillsatt 

nya arbetsgrupper inom styrelsen som under en viss tid tittar på en prioriterad fråga. Som en 

del i en ny arbetsmodell kommer spridning av kunskap till klubbar och distrikt att vara en 

viktig del, i syfte att stötta och inspirera klubbarnas verksamhet.

6 Bara ombud ska ha rösträtt på S-kvinnors 

distriktsmöte

(Unga S-kvinnor Rebella/S-kvinnor stockholm 

stad)

• Att S-kvinnors stadgar ändras så att bara ombud, och inte distriktsstyrelsen, har 

rösträtt på distriktsmöte.

• Stadgarna har i § 3 moment 3 ändrats till: "Distriktsstyrelsen ledamöter, ersättare och 

revisorer samt valberedning har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt".

8 Dubbla medlemsavgifter till kvinnoklubbar

(Ingalill Bjartén, Ystads S-kvinnor/S-kvinnor 

Skåne)

• Att endast en full medlemsavgift tas ut i en av kvinnoklubbarna om någon önskar vara 

medlem i flera kvinnoklubbar.

• Att möjlighet ges att vara extra medlem i andra klubbar mot att endast betala 

klubbavgift.

• För att möjliggöra extramedlemskap i ytterligare klubbar bör bara en förbundsavgift 

betalas. Det är tyvärr inte tekniskt möjligt att ta bort den dubbla förbundsavgifterna på 

medlemsfakturan, som skickas från Socialdemokraternas medlemsregister, där S-kvinnor är 

med som en del. Det innebär att den som betalat dubbla (eller fler) förbundsavgifter kan 

kräva återbetalning från förbundet, vilket sker genom att en kopia på medlemsfakturan 

skickas till förbundssekreteraren när avgiften är betald.
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10 Situationen för distriktsklubbar

(Kajsa Andersson, S-kvinnor Västervik/

S-kvinnor i Kalmar län)

• Att se över sin organisation och då särskilt utreda behovet av distriktsverksamhet

• Att utreda hur man kan stärka verksamheten i klubbar (och distrikt om man behåller 

dem) ekonomiskt, utbildningsmässigt, personellt och

• Att beslutar undersöka möjligheten att direktansluta lokala klubbar

• Förbundssekreteraren har sett över frågan. I kontakter med distriktsordförande är 

bedömningen att distrikten behövs. Förbundssekreteraren har besökt många av distrikten 

och arbetat extra med att stötta de distrikt där verksamheten har gått tyngre.

16 Kvinnosjukdomen Endometrios

(Hillevi Larsson och Frida Trollmyr, S-

kvinnoklubben Avantgarde Skåne) 

• Att informationen om endometrios förbättras så att fler kvinnor uppmuntras att söka 

hjälp och få en diagnos.

• Att sjukvårdens bemötande och diagnostik av endometriospatienter blir bättre.

• Att socialstyrelsen fastställer nationella riktlinjer för endometriosvården.

• Att Endometrios ska omfattas av försäkringskassans särskilda högriskskydd.

• Att forskning om sjukdomen endometrios uppkomst och effektiva 

behandlingsmetoder främjas genom ökade anslag.

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:So464 om 

utökad forskning om sjukdomen och framtagande av effektiva behandlingsmetoder har lagts. 

Motionen avslogs med hänvisning till att frågan behandlats tidigare under valperioden och 

då avslagits.

• Hillevi Larsson har i en riksdagsfråga till folkhälsoministern påtalat att medicin mot 

sjukdomen bör ingå i högkostnadsskyddet.

• Hillevi Larsson har i en riksdagsinterpellation till socialministern frågat vad regeringen gör 

för att öka kunskapen om endometrios inom sjukvården och för att kvinnor med 

endometrios ska få den bästa medicinen och behandlingen.

• Morgonbris har vid flera tillfällen skrivit om Endometrios.

• Motionen har skickats till S-kvinnors distrikt med uppmuntran om att driva frågan lokalt, 

t.ex. genom att föra den vidare till S-kvinnor i landstingsfullmäktige. 

18 

19 

20 

21

• Avskaffa barnfattigdom 

(Umeå S-kvinnor)

• Det käraste vi har, våra barn och ungdomar, 

har alla råd att bry sig tillräckligt

(Marie Åberg Johansson, S-kvinnor Kronoberg)

• Barnfattigdomen i Sverige ökar

(Gunnel Hedström och Siv Palmgren, 

Rallarrosens kvinnoklubb)

• Fattigdomen i Sverige

(Unga S-kvinnor Rebella)

• Att förbundsstyrelsen med kraft synliggör borgarnas brott mot artikel i 

Barnkonventionen.

• Att förbundsstyrelsen i alla sammanhang - Radio och TV, tidningar och i övriga media - 

sätter frågan om barnfattigdomen överst på dagordningen.

• Att aktivt arbeta för utrotning av barnfattigdomen.

• Att aktivt arbeta för alla barns rätt till heltäckande försäkring i skolan oavsett 

skolform.

• Att FN:s konvention om barns rättigheter görs till svensk lag.

• Att uppdra till våra förtroendevalda i riksdag, landsting och kommuner att ta initiativ 

inom alla politikområden för att barn och unga ska skyddas mot fattigdom.

• Att det socialdemokratiska kvinnoförbundet och/eller vår riksdagsgrupp ska ta fram 

lämpliga nivåer till höjningar av sjukersättning, sjukpenning, försörjningsstöd, 

underhållsstöd, bostadstillägg samt ser över möjligheten att införa ett förvärvsavdrag 

för ensamstående föräldrar. 

• Att motionen skickas vidare till riksdagsgruppen.

• Kamp mot barnfattigdom var ett av uttalandena som antogs vid förbundsmötet 2011.

• Förbundet har fortsatt att prioritera frågan om barnfattigdom och ser till att frågan kopplas 

till kvinnors ställning på arbetsmarknaden. 

• S-kvinnor har verkat för budgetsatsningar på kvinnor och barn, för att minska 

barnfattigdomen. I S budgetmotion för 2013 välkomnar vi satsningarna på barnomsorg på 

kvällar, nätter och helger, höjt barnbidrag och studiebidrag, ökat underhållsstöd, sänkt a-

kasseavgift och höjt tak i sjuk- och arbetslöshetsförsäkring.

• Förbundet uppmuntrar distrikt och klubbar att skriva motioner om barnfattigdom till 

partikongressen 2013. Ett motionsunderlag har skickats ut.

• Frågan om  alla barns rätt till heltäckande försäkring i skolan oavsett skolform har skickats 

till S-kvinnors distrikt med uppmuntran om att driva den lokalt.

• Riksdagsmotion 2011/12:So479 "FN:s konvention om barns rättigheter" har lagts. 

Motionen avslogs med hänvisning till att regeringen avser tillsätta en utredning för att 

analysera för- och nackdelarna av en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt. 

• Riksdagsmotion 2012/13:Sf360 "Den växande fattigdomen bland ensamstående föräldrar" 

har lagts. Motionen avslogs då utskottet inte ansåg att det fanns skäl att nu göra en översyn 

av hur samhällets stöd till ensamstående med barn kan förbättras. Utskottet förutsätter att 

regeringen i kommande budgetprövningar överväger om det finns ekonomiskt utrymme för 

ytterligare förbättringar av de familjepolitiska stöden. 

• Socialdemokraterna i riksdagen har lagt motion 2011/12:C366 "Försäkringsskydd för alla 

barn". Motion avslogs med hänvisning till en aviserad översyn.

• Idag stöder alla riksdagspartier, utom M och SD, förslaget att göra barnkonventionen till 

lag. S-kvinnor verkar för en snabb lagändring. Lena Sommestad har bl.a. skrivit en 

debattartikel (nov 2011) med EU-parlamentariker Anna Hedh om att införa 

barnkonventionen i svensk lag.

• Lena Sommestad har medverkat i Aktuellt om S-kvinnors roll för att lyfta frågan om 

barnfattigdom och med debattartikel i Aftonbladet (mars 2012).  

• Lena Sommestad har medverkat vid seminarier om välfärdspolitik och den svenska 

modellen, t.ex. "Barn och unga i välfärdens trygga famn?" i Stockholm i maj 2012.

• S har ägnat särskild uppmärksamhet åt frågan i rapporten "Fattiga barn i ett rikt land".
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22 Genusvetenskap i lärarutbildningen

(Umeå S-kvinnor)

• Att kvinnoförbundet verkar för att genusvetenskap ska genomsyra hela 

lärarutbildningen

• Att kvinnoförbundet verkar för att införa genusvetenskap som egen obligatorisk kurs 

på lärarutbildningen.

• Kontakter har inletts med forskare på institutionen "Tema Genus" vid Linköpings 

universitet, för att få en samlad bild av genusvetenskapens roll i utbildningssystemet. En 

sammanställning av kunskapsläget planeras ligga till grund för hur frågorna bäst drivs.    

23 Avskaffa RUT-avdraget

(Umeå S-kvinnor)

• Att Socialdemokratiska Kvinnoförbundet arbetar för att det djupt orättfärdiga RUT- 

avdraget avskaffas.

• Förbundet verkar för ett avskaffande av RUT och arbetar för att frågan prioriteras av det 

Socialdemokratiska partiet. 

• Förbundet uppmuntrar distrikt och klubbar att skriva motioner till partikongressen 2013 

om att avveckla RUT i sin nuvarande form. Ett motionsunderlag har skickats ut.

• Förbundet deltar i den offentliga debatten om RUT. Inspel i frågan har gjorts av Lena 

Sommestad bl.a. i debattartikel i sept 2011 och i SvD och Ekot i okt 2011.

24 Om skolan

(Gun Fjällström, S-kvinnor i Täby)

• Att Kvinnoförbundet tar initiativet till grundlig diskussion om barnen, lärarna och 

skolan.

• Inför internationella kvinnodagen 2013 arrangerade S-kvinnor seminariet "Jämställdheten 

måste börja i skolan", som ett första initiativ för att lyfta diskussionen om skolpolitikens roll 

för jämställdheten.

25 Praktikplatser inom offentlig verksamhet

(Gunnel Hedström, Rallarrosens kvinnoklubb)

• Att uppdra åt våra förtroendevalda i kommuner och landsting att arbeta för att 

generöst erbjuda praktikplatser till våra nyanlända flyktingar.

• Motionen har skickats till S-kvinnors distrikt med uppmuntran om att förtroendevalda s-

kvinnor i kommun- och landstingsfullmäktige arbetar för att generöst erbjuda praktikplatser 

till nyanlända.

26 Bristande tillgänglighet som diskriminering

(Siv Palmgren, Rallarrosens kvinnoklubb)

• Att uppdra till våra S-riksdagskvinnor att kräva att diskrimineringslagen ändras i 

enlighet med förslaget Ds 2010:20.

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:A348 har lagts. 

Motionen bifölls och regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om förbud 

mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning.

27 Analfabetism ökar i Sverige

(Kicki Johansson och Siv Palmgren, 

Rallarrosens kvinnoklubb)

• Att uppdra åt våra förtroendevalda S-kvinnor i riksdag och kommun att utveckla 

metoder för att nå de kvinnor som idag står utanför Sfi.

• Att arbeta för att alla får den tid inom Sfi som krävs, med utgångspunkt i deras 

utbildningsbakgrund, för att de ska lära sig svenska tillräckligt bra för att kunna få ett 

arbete och därmed.

• Att kräva att statistiken görs könsuppdelad även när det gäller utbildningsbakgrund 

och att samma begrepp används inom SCB och Skolverkets Sfi-statistik.

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:Ub376 har 

lagts. Motionen avslogs med hänvisning till att det har vidtagits och pågår en lång rad 

satsningar och åtgärder samt att regelverket för Sfi i flera hänseenden nyligen ändrats.  

• I frågan om tid i Sfi-undervisning har utredningen bakom "Tid för snabb flexibel inlärning" 

(SOU 2011:19) kommit fram till att den sammanlagda studietiden i Sfi inte bör överstiga två 

år, med möjlighet att göra uppehåll under studietiden. Utredningen understryker att det är 

särskilt viktigt att följa upp vilka konsekvenser en tidsbegränsning får för personer som har 

kort utbildningsbakgrund eller är analfabeter. Remissyttranden har lämnats och beredning 

pågår inom Utbildningsdepartementet. 

• Skolverket publicerar regelbundet statistik över utbildningsbakgrund uppdelad på kön på 

sin webbplats. Av statistiken framgår bl.a. vilken utbildningsbakgrund elever i Sfi-

undervisning har uppdelat på kön. När det gäller olika begrepp är det ett problem att 

utbildningsnivåer och skolformer är av vitt skilda slag och svåra att översätta. I statistiken 

anges därför ofta antal utbildningsår. Personer utan skolgång eller upp till tre års skolgång 

återfinns i samma grupp, ”utbildning i högst tre år”. 

• Motionen har skickats till S-kvinnors distrikt med uppmuntran om att föra den vidare till S-

kvinnor i kommunfullmäktige för att driva frågan lokalt.
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28 Matrevolution - felaktiga kostråd gör oss sjuka

(S-kvinnor i Skaraborg)

• Att S-kvinnor tar initiativet till att forskning påbörjas och att skattepengar avsätts till 

att verkligen ta reda på vilken mat som gör oss friska eller sjuka.

• I Sverige ges vetenskapligt baserade kostråd av Livsmedelsverket. Motionen lyfter det 

faktum att de svenska kostråden, trots att de ska vara vetenskapligt väl underbyggda, har 

varit föremål för kritik och diskussion. Förbundsstyrelsen menar att debatten om kostråden 

är viktig att uppmärksamma men att detta är en fråga som inte kan lösas genom att S-

kvinnor eller andra politiska aktörer slår fast vilken uppfattning som bör gälla. I grunden 

handlar det om en vetenskaplig kontrovers. Det som är viktigt ur politisk synvinkel är att 

forskare med olika synsätt har möjlighet att bedriva forskning, pröva sina resultat och driva 

debatt inom detta viktiga område. Det är också väsentligt att bevaka att Livsmedelsverkets 

rekommendationer står i överensstämmelse med bedömningar som har starkt vetenskapligt 

stöd. Den 5 juni 2012 presenterade Livsmedelsverket ett nytt förslag till nordiska 

näringsrekommendationer. Forskare från Norden har, genom Nordiska Minsterrådet, gått 

igenom det aktuella vetenskapliga läget i världen om sambanden mellan det vi äter och olika 

sjukdomar.

Mer information finns på:

- http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Nya-nordiska-

naringsrekommendationer-lyfter-fram-helheten-i-kosten/ 

- http://www.slv.se/en-gb/Startpage-NNR/

• Socialdemokraternas livsmedelsstrategi diskuterar bland annat frågor om ohälsosam kost, 

t.ex. kopplingen mellan ogynnsam socioekonomisk bakgrund, lägre utbildning och ohälsosam 

mat. Läs mer på 

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/2012/Socialdemokratern

as_livsmedelsstrategi.pdf 

29 Mat är en del av den medicinska behandlingen 

och bör ingå i maxtaxan

(Laila Olsen, Staffanstorps kvinnoklubb/

S-kvinnor i Skåne)

• Att lagstifta om att kostnader för mat inom äldreomsorgen ska ingå in i maxtaxan • Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:So245 har 

lagts. Motionen avslogs med hänvisning till att riksdagen inte bör föregripa den fortsatta 

beredningenden av utredningen om en översyn av avgiftsstrukturen på området (SOU 

2012:2). Utredaren har, när det gäller framtida finansiering av avgifterna inom bl.a. 

äldreomsorgen, gjort bedömningen att det behövs en närmare översyn av hur kommunernas 

samlade uttag av avgifter påverkar enskilda personers ekonomi och möjligheter att klara 

andra normala levnadskostnader.

30 Vinst i välfärdsföretag

(Unga S-kvinnor Rebella)

• Att lagstiftningen ses över för att i enlighet med ovanstående garantera att alla 

offentliga medel som anslås till privat driven välfärd kommer brukarna till godo.

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2012/13:Fi283 har lagts. 

Motion behandlas i betänkande 2012/13:FiU30 som debatterades i riksdagen den 17 juni 

2013, men bordlades.

• Förbundsstyrelsen har ökat sina kunskaper i frågan genom att bjuda in Marta Szebehely, 

professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, till en föreläsning om "Vinster i 

välfärden. Äldreomsorg i nordiskt perspektiv". 

• Förbundet deltar i den offentliga debatten kring frågor om vinster i välfärdsföretag, bl.a. i 

kolumner av Lena Sommestad i Aftonbladet i november 2011 och april 2012, intervju i SvD i 

juni 2012, pressmeddelande i oktober 2012 samt inlägg på Lena Sommestads blogg.

• Förbundet uppmuntrar distrikt och klubbar att, inför partikongressen 2013, skriva motioner 

om att välfärdens pengar ska gå till verksamheten. Ett motionsunderlag har skickats ut.

• Vinst i välfärden var en hårt debatterad fråga under S-kongressen 2013 och 

uppmärksammades stort i media, där S-kvinnor tydligt tog ställning för non-profit. 
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31 Användandet av mobiltelefon utan 

"handsfree" under bilkörning

(Inga-Lill Röhr, Kristinehamns S-kvinnor)

• Att mobilsamtal utan s.k ”handsfree” under bilkörning förbjuds. •  I skr. 2012/13:60 "Kommunikationsutrustning i fordon" skriver regeringen att den inte vill 

lagstifta om ett förbud mot användning av mobiltelefon eller motsvarande 

kommunikationsutrustning vid framförande av fordon, utan i stället se över 

trafikförordningen om allmän omsorg och varsamhet för förare av motorfordon.

• Med anledning av denna skrivelse har S i motion 2012/13:T14 föreslagit att en lag stiftas 

med förbud mot användning av kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet 

från bilkörning och därmed hotar trafiksäkerheten. Riksdagen röstade i mars 2013 för 

förslaget och regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag. 

37 Mer lätthanterligt regelverk för utbetalning av 

A-kasseersättning

(Helén Einarsson, Kristinehamns S-kvinnor)

• Att handläggningstiden för utbetalning av A-kassa måste förkortas betydligt samt att 

regelverk och dataprogram runt om kring detta blir mer enhetligt och användarvänligt 

för tjänstemännen som arbetar med detta ute på A-kassorna.

• S har lagt motion 2012/13:A392 som behandlar generella förbättringar av a-kassan.

39 Förtroendevaldas rätt till ersättning

(Anna-Karin Nylund, S-kvinnor Boden/

S-kvinnor Norrbotten)

• Att skicka motionen vidare till Riksdagsgruppen (S) för vidare behandling. • Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:A321 har lagts. 

Riksdagsmotionen avslogs, men frågan har skickats vidare till den parlamentariska 

socialförsäkringsutredningen som ska presentera sitt betänkande 2015.

45 

48

• Individualiserad föräldraledighet 

(Emilie Olsson, S-kvinnoklubben Avantgarde 

Skåne)

• Följ kongressens beslut - reformera 

föräldraförsäkringen!

(Unga S-kvinnor Rebella)

• Att S-kvinnor ska verka för att föräldraförsäkringen individualiseras.

• Att förbundsmötet tar motionen som sin egen och sänder den vidare till den 

socialdemokratiska partikongressen 2013.

• Att S-kvinnor sänder motionen vidare till riksdagsgruppen att verka för en 

individualiserad föräldraförsäkring.

• Att det socialdemokratiska kvinnoförbundet intensivt driver frågan om att följa 

kongressens beslut om att reformera föräldraförsäkringen och att Socialdemokraterna 

ska utlova detta inför 2014 års val.

• Att det socialdemokratiska kvinnoförbundet ska bedriva ett aktivt opinionsarbete för 

att beskriva fördelarna med en individualiserad föräldraförsäkring och bemöta de 

befarade nackdelarna.

• Individualiserad föräldraförsäkring är en prioriterad fråga för S-kvinnor som genom att 

väcka debatt och opinion arbetar för ökad kunskap hos allmänheten samt inom det 

Socialdemokratiska partiet. Förbundet arbetar för att individualiserad föräldraförsäkring blir 

en valfråga för Socialdemokraterna vid 2014 år val. Frågan har bland annat drivits genom 

debattartiklar, medverkan på LO:s familjepolitiska seminarium 7 mars 2012, seminarium i 

Almedalen 2012, reportage i Morgonbris och i samarbete med fackförbund.

• Förbundet uppmuntrar klubbar och distrikt att motionera om individualiserad 

föräldraförsäkring till partikongressen 2013. (S-kvinnor har inte motionsrätt.) Ett 

motionsunderlag har skickats ut.  

• Inför S-kongressen 2013 togs nytt material fram för att öka kunskapen om en 

individualiserad föräldraförsäkring, bl.a. en powerpointpresentation, en manual och en 

rollup. 

• Inför och under S-kongressen uttalade sig Lena Sommestad i frågan i flera medier, bl.a. i 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, SydSvenskan, Aftonbladet och Expressen. 

• Frågan om ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen lyftes efter påtryckningar från S-

kvinnor in i Socialdemokraternas framtidskontrakt, som antogs på S-kongressen.

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:Sf280 har lagts. 

Motionen avslogs med kommentaren att utskottet inte ansett sig kunna tillstyrka förslag om 

en föräldraförsäkring som innebär att man mer än i dag begränsar föräldrarnas rätt att avstå 

föräldrapenningdagar till varandra.
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49 Angående bostadsmarknaden

(Frida Trollmyr, S-kvinnoklubben Avantgarde 

Skåne)

• Att det i lagen regleras att de kommunala bostadsförmedlingarna skall återinföras och 

att kommunerna är skyldiga att driva en social bostadspolitik.

• Att S-kvinnor aktivt arbetar för att motverka marknadsanpassade hyror.

• Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ i bostadsfrågan i syfte att aktivt 

bidra till debatten om en modern socialdemokratisk bostadspolitik.

• Att S-kvinnor ska verka för en lagstadgad kommunal bostadsförmedling anpassad till 

dagens bostadsmarknad och verka för en skyldighet för kommuner att ansvara för en 

social bostadspolitik.

• Att skicka motionen till S-kvinnor i riksdagen.

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:C365 har lagts. 

Motionen avslogs med hänvisning till den allmänna inriktningen av bostadspolitiken och att 

utskottet uttalar sitt stöd för regeringens omläggning av bostadpolitiken.

• En arbetsgrupp i förbundsstyrelsen har tillsatts som har påbörjat sitt arbete i september 

2012.

• Förbundsstyrelsen har träffat Veronica Palm i partiets bostadspolitiska grupp för att 

diskutera bostadsfrågor. 

• Förbundet uppmuntrar distrikt och klubbar att, inför partikongressen 2013, skriva motioner 

om en social bostadspolitik. Ett motionsunderlag har skickats ut.

• Lena Sommestad medverkade i maj 2012 på seminariet "Fullt upp" där hon talade om 

investeringssatsningar i bostadspolitiken.

50 Barnomsorgen

(Gun Fjällström, S-kvinnor i Täby)

• Att motionen överlämnas till våra Socialdemokratiska riksdagsledamöter. • Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:Ub377 

"Barngruppernas storlek i förskolan" har lagts. Motionen avslogs med hänvisning till att 

huvudmannen har ansvar för att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek.

51 Barnomsorg på obekväm arbetstid

(Birgitta Mukkavaara, Umeå S-kvinnor)

• Att kvinnoförbundet med kraft verkar för att rätten till barnomsorg på

obekväm arbetstid blir lagstadgad.

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion

2011/12:Ub372 har lagts om att kommunerna bör vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på 

obekväm arbetstid åt dem som behöver det och att staten har ett ansvar för att 

kommunerna får hjälp att klara detta uppdrag ekonomiskt. Motionen avslogs.

• S har lagt motionen 2011/12:Ub456 "Politik för förskolan", där ett av yrkandena är 

"Människor som arbetar skift, helger och nätter har i dag inte möjlighet att i alla kommuner 

under trygga former få sitt behov av barnomsorg tillgodosett. Vi vill stimulera kommunerna 

att i ökad utsträckning erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger." Yrkandet har 

bifallits och regeringen ska inom ramen för budgetprocessen återkommer till riksdagen med 

förslag till ett stimulansbidrag så att kommunerna i ökad utsträckning erbjuder barnomsorg 

på kvällar, nätter och helger. 

• Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra en enkät till vårdnadshavare till 

barn i åldern 1–12 år för att bl.a. belysa i vilken utsträckning vårdnadshavarna upplever att 

den erbjudna omsorgen svarar mot de behov och önskemål som de har, bl.a. utifrån deras 

respektive arbetstider. Enkäten ska redovisas senast den 15 september 2013 (regeringsbeslut 

U2012/1876/S).

•  S-kvinnors förbund uppmuntrar klubbar och distrikt att motionera om barnomsorg på 

obekväm arbetstid till partikongressen 2013. Ett motionsunderlag har skickats ut. 

• S-kvinnor har drivit opinion i frågan t.ex. i form av pressmeddelanden och inlägg på Lena 

Sommestads blogg. 

53 Surrogatmödrar

(Gun Hedén, S-kvinnor Högalid Maria)

• Att vi inte medverkar till sådan handel med barn.

• Att S-kvinnor välkomnar en utredning om surrogatmödraskap med ett tydligt 

barnperspektiv.

• I riksdagsmotion 2011/12:So221 argumenterar Carina Hägg för de fysiska, psykiska, 

ekonomiska och juridiska riskerna med surrogatmödraskap och vikten av att barnens bästa 

säkerställts. 

• Riksdagen har beslutat att frågor om surrogatmoderskap prövas förutsättningslöst utifrån 

bl.a. juridiska och etiska frågeställningar samt ekonomiska överväganden och hänsyn till 

internationella förhållanden (betänkande 2011/12:SoU26).

• S-kvinnor har framhållit våra ståndpunkter när frågan har diskuterats i Europeiska 

Socialdemokraters Partis kvinnoorganisation (PES Women).
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54 Äldreomsorg och boende

(Gun Fjällström, S-kvinnor i Täby)

• Att ta initiativet till en debatt om Socialtjänstlagens intentioner och

efterlevnad.

• Att belysa den belastning som läggs på maka/make/döttrar och de

effekter det får på deras ekonomi, hälsa och privatliv.

• Att verka för att det åter tillskapas boenden anpassade för de som

behöver ett tryggt boende med service.

• Frågan om anhörigomsorg belyses inom S-kvinnors studieverksamhet med broschyren "Det 

är inte dig det är fel på". I "Studie- och idébanken" på www.s-kvinnor.se finns även 

Kommunals rapporter "Åtstramningens pris" och "Hänger din mammas trygghet på dig?" 

som diskussionsunderlag. 

56 80-timmarsregeln i A-kassan 

(S-kvinnor Stockholm stad)

• Att vi driver frågan om en förändring av 80-timmarsregeln.

• Att motionen bifalles av distriktets årsmöte och skickas till

kvinnoförbundets årskongress för vidare behandling.

• Att kvinnoförbundets årskongress bifaller motionen och för den vidare till

sin S-riksdagsgrupp.

• 80-timmarsregeln är en fråga för S-kvinnors fackligt-politiska arbetsgrupp i kontakter med 

fackförbund.

57 Försäkringskassans regler vid utförsäkring

(Eva Hedesand Lundqvist, Kvinnoklubben Frida 

och Luleå S-kvinnoklubb/S-kvinnor 

Norrbotten)

• Att det bör vara läkarspecialister som gör bedömningar av sjukdom och möjlighet att 

arbeta

• Att Försäkringskassans regler görs om och blir mänskligare

• Att motionen bifalles av distriktets årsmöte och skickas till kvinnoförbundets 

årskongress för vidare behandling

• Att kvinnoförbundets årskongress bifaller motionen och för den vidare till sin S-

riksdagsgrupp

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där S lagt kommittémotion 2012/13:Sf381 

"Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning". Motionen tar 

upp både frågan om försäkringskassans centrala roll och de problem som myndigheten haft 

samt att samarbetet mellan behandlande läkare, handläggande tjänsteman, den försäkrade 

och de försäkringsmedicinska rådgivarna måste fungera. Motionen avslogs.

• Hillevi Larsson har i en fråga till regeringen i mars 2012 påtalat bristerna i sjukförsäkringen 

samt framhållit att det bör vara läkare som bedömer arbetsförmågan, inte 

försäkringshandläggare. Regeringen försvarar reformerna i sjukförsäkringen med att säga att 

läkare i alla tider har ställt diagnos och haft behandlingsansvar för patienten, men aldrig varit 

de som fattar sjukförsäkringsbeslut. 

• S-kvinnor har i en rad debattartiklar lyft problematiken med att majoriteten av de som 

utförsäkras är kvinnor.

58 FAS 3 – Aktivitetsgarantin 

(Eva Hedesand Lundqvist, Kvinnoklubben Frida 

och Luleå S-kvinnoklubb/S-kvinnor 

Norrbotten)

• Att Kvinnoförbundet i lämpliga insatser arbetar för att FAS 3 skall

avskaffas och jobben ska förhandlas fram med avtalsenliga löner.

• Att Förbundsmötet bifaller motionen och skickar den vidare till (S) –

Riksdagsgruppen.

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2012/13:A266 om att 

avveckla FAS 3 har lagts. Motionen avslogs med hänvisning till att ett avskaffande av 

sysselsättningsfasen är en förenklad och populistisk lösning på ett komplicerat problem, som 

väcker nya frågor som inte får svar i motionen.

• Hillevi Larsson och Eva-Lena Jansson har i frågor till regeringen framfört kritik mot FAS 3 

och att regeringen bör verka för att det avvecklas.

• S har i sin budgetmotion för 2013 tagit ställning till att FAS 3 ska avskaffas och ersättas med 

riktiga jobb till avtalsenliga villkor samt reguljär utbildning.
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60 Granska den så kallade tvåårsregeln

(Inga-Lill Röhr, Kristinehamns S-kvinnor)

• Att paragrafen ska tas bort och att kvinnor som kommit till Sverige på

ovanstående grunder ska omfattas av samma lagar mot våldshandlingar

som svenska medborgare.

• Att verka för att en lagförändring kommer till stånd i Sveriges Riksdag.

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:Sf279 har lagts. 

Motionen avslogs med hänvisning till det undantag som finns i lagen som möjliggör att ge 

förlängt uppehållstillstånd då sökanden, eller sökandens barn, har utsatts för våld eller annan 

allvarlig kränkning, trots att förhållandet som utgjorde grunden för anknytningen har 

upphört. Migrationsverket har tittat på hur regeln har tillämpats under januari t.o.m. 

oktober 2011 och konstaterar att av 44 ärenden bifölls ansökan på denna grund i 17 fall, 

medan ansökan avslogs eller bifölls på annan grund i 27 fall.

• Utredningen "Kvinnor och barn i rättens gränsland" presenterades i juni 2012 och 

innehåller en rad förslag som innebär både starkare skydd för kvinnor och barn och skärpt 

kontroll av de män som utsätter nygifta hustrur för våld. Utredningen hade dock inte i 

uppdrag att se över själva tvåårsregeln och Lena Sommestad har i ett inlägg på sin blogg 

krävt en fortsatt utredning av denna.

• Frågan drivs av S-kvinnors arbetsgrupp för "Kvinnofrid och barnfrid"

• En cirkelledarutbildning inom kvinnofrid- och barnfrid har startats för att utbilda en person 

från varje distrikt i dessa frågor, så att de i sin tur kan anordna studiecirklar i respektive 

distrikt.

64 Intern utredning om hur Socialdemokraterna 

hanterade frågan om de apatiska 

flyktingbarnen

(Unga S-kvinnor Rebella/S-kvinnor Stockholms 

stad)

• Att det socialdemokratiska partiet tillsätter en intern utredning med

uppgift att analysera och klarlägga orsakerna till hur det kunde komma sig

att den socialdemokratiska regeringen och delar av det socialdemokratiska

partiet hamnade så fel i denna fråga, och analysera hur det kunde komma

sig att rena spekulationer och felaktigheter låg till grund för regeringens

beslut, samt föreslå åtgärder för att det socialdemokratiska partiet inte

ska hamna lika fel, i en sakfråga som denna, igen.

• Förbundsstyrelsen har inte fått till stånd någon utredning inom Socialdemokraterna, men 

har ökat kunskaperna om hur liknande händelser ska kunna undvikas i framtiden genom ett 

samtal mellan arbetsutskottet och Barbro Holmberg, ansvarig minister i den dåvarande S-

regeringen. Några lärdomar är att det är viktigt att kommunicera svåra och kontroversiella 

frågor på ett genomtänkt sätt och att förmedla en riktig bild av vilka som bär ansvar för 

enskilda beslut. Vidare är det centralt att det finns ett förtroende för myndigheter och deras 

beslutsfattande. Som parti behöver vi utveckla en ännu större medvetenhet om hur vi ska 

agera i frågor där det vetenskapliga kunskapsläget är omstritt.

65 Nollvision mot sexuellt våld på barn!

(S-kvinnor i Skaraborg)

• Att S-kvinnor i de politiska riktlinjerna/politiska handlingsprogrammet inför

en nollvision mot sexuellt våld/övergrepp på barn.

• Att S-kvinnor aktivt arbetar för att det Socialdemokratiska Arbetarpartiet

inför i de politiska riktlinjerna/handlingsprogrammet en nollvision mot

sexuellt våld/övergrepp på barn.

• Förbundsstyrelsen har tagit fram ett förslag till en politisk plattform för S-kvinnor för åren 

2013-2015. Plattformen, som ska antas på förbundsmötet 2013, kommer att ersätta tidigare 

politiska riktlinjer.

•  Förbund uppmuntrar klubbar och distrikt att motionera om nolltolerans för sexuellt våld 

mot barn till partikongressen 2013. Ett motionsunderlag har skickats ut. 

66 Ta bort preskriptionstiden för övergrepp mot 

barn

(Elsa Hansson, S-kvinnor i Malmö)

• Att det inte ska finnas preskribering för dylika brott

• Att S-kvinnor i Malmö tar motionen som sin egen och skickar den vidare till 

Förbundsmötet

• Att Förbundsmötet tar motionen som sin egen och skickar motionen

vidare till våra riksdagsledamöter som anmanas arbetar aktivt för en

lagändring så att ovanstående brott inte preskriberas.

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:Ju225 om att 

avskaffa preskriptionstiden för grovt våld och övergrepp mot barn har lagts. Motionen 

avslogs med hänvisning till att det i såväl Sexualbrottsutredningens betänkande som i 

departementspromemorian "Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella 

övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi", föreslås förlängda 

preskriptionstider när det gäller sexualbrott mot barn. Båda ärendena bereds för närvarande 

inom Regeringskansliet och denna beredning bör enligt utskottet inte föregripas.

• I samband med att riksdagsmotion lades blev uppmärksamheten stor i media, med bl.a. 

intervju med Hillevi Larsson i SvD i sept 2011.
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68 Giftfri livsstil och därmed färre sjukdomar

(S-kvinnor i Skaraborg)

• Att S-kvinnor aktivt verkar för att en myndighet skyndsamt ska kontrollera

halterna av kemikalier i tamponger och bindor samt upplysa om hur dessa

enligt forskning påverkar kroppen.

• Att S-kvinnor aktivt verkar för en upplysningskampanj, kring användningen

av hygienartiklar som innehåller skadliga kemikalier för kroppen.

• Att S-kvinnor verkar för att skapa debatt i riksdagen kring kemikalier i

kvinnliga produkter i form av hygienartiklar.

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:Mj358 om 

kontroll av hygienartiklar som innehåller skadliga ämnen har lagts. Motionen avslogs med 

hänvisning till att ett omfattande arbete för att uppnå en giftfri miljö redan pågår. T.ex. 

hänvisas till att en Miljömålsberedningen har tillsats för att se över miljökvalitetsmålen och 

att Kemikalieinspektionen har tagit fram en handlingsplanen för en giftfri vardag. Planen 

syftar till att identifiera, begränsa och fasa ut farliga kemikalier för att uppnå en giftfri vardag. 

När det gäller kontroll av hygienprodukter ska Kemikalieinspektionen tillsammans med 

Läkemedelsverket identifiera vilka kemiska ämnen i kosmetiska och hygieniska produkter 

som kan medföra risker i människors vardag.

• "Kvinnor, miljö och hållbar utveckling" är en prioriterad fråga som även lyfts i Studie- och 

idébanken på www.s-kvinnor.se lyfts för att inspirera till debatt i dessa frågor.

69 Helhetsperspektiv och miljöperspektiv vid 

styrningen av Vattenfall 

(S-kvinnor i Skaraborg)

• Att S-kvinnor i de politiska riktlinjerna/politiska handlingsprogrammet

aktivt arbeta för att, oavsett vilken regering som styr, ska ta sitt ansvar

och styra statliga Vattenfall med helhetsperspektiv- miljöperspektiv i form

av att avveckla samtliga kolkraftsverk som finns i Svenska folkets ägo.

• Att S-kvinnor aktivt arbetar med att det Socialdemokratiska Arbetarpartiet

inför i de politiska riktlinjerna/handlingsprogrammet, visionen/målet att

statliga Vattenfall ska avveckla samtliga kolkraftsverk som ägs av svenska

folket.

• Att S-kvinnor till valet 2014 gör styrningen av statliga Vattenfall till en

valfråga med visionen att ersätta de fossila bränslena med förnybarenergi

och energieffektiviseringar.

• Förbundsstyrelsen har tagit fram ett förslag till en politisk plattform för S-kvinnor för åren 

2013-2015. Plattformen, som ska antas på förbundsmötet 2013, kommer att ersätta tidigare 

politiska riktlinjer.

• Arbetsgruppen "Kvinnor, miljö och hållbar utveckling" har tillsats med uppdrag att se över 

miljöfrågor ur ett bredare perspektiv.

• I rapporten "Klimatpolitik och full sysselsättning" diskuterar Lena Sommestad bl.a. hur 

Vattenfall ska ta ett större ansvar i omställningen till klimateffektivisering.

70 Kvinnokraft i stället för kärnkraft

(S-kvinnor i Skaraborg)

• Att S-kvinnor i de politiska riktlinjerna aktivt arbetar mot kärnkraften

• Att S-kvinnor i det politiska handlingsprogrammet inför visionen och kravet

mot ett kärnkraftfritt samhälle

• Att S-kvinnor aktualiserar kärnkraftsavvecklingen

• Att S-kvinnor i de politiska riktlinjerna aktivt arbetar med utvecklingen av

förnyelsebar energi och energieffektiviseringar

• Att internationellt verkar för utveckling av eleffektivare lösningar och

förnyelsebar energi.

• Förbundsstyrelsen har tagit fram ett förslag till en politisk plattform för S-kvinnor för åren 

2013-2015. Plattformen, som ska antas på förbundsmötet 2013, kommer att ersätta tidigare 

politiska riktlinjer.

• Förbund uppmuntrar klubbar och distrikt att motionera om avveckling av kärnkraften till 

partikongressen 2013. Ett motionsunderlag har skickats ut.

• Lena Sommestad har tillsammans med Birgitta Dahl skrivit en motion i frågan till 

partikongressen.

• Lena Sommestad har varit aktiv i frågan om kärnkraftsavveckling både på sin blogg och i 

intervjuer (bland annat i Miljömagasinet i maj 2012).

71 Den tickande miljöbomben på Kolahalvön

(Eva Hedesand Lundqvist, Kvinnoklubben Frida 

och Luleå S-kvinnoklubb)

• Att frågan lyfts igen i därför lämpliga instanser

• Att motionen bifalles av distriktets årsmöte och skickas till kvinnoförbundets 

årskongress för vidare behandling

• Att kvinnoförbundets årskongress bifaller motionen och för den vidare till

sin S-riksdagsgrupp

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:U293 om att ta 

fram en handlingsplan för miljöarbetet på Kolahalvön har lagts. Motionen avslogs med 

hänvisning till att Sverige under sitt ordförandeskap inom Barentssamarbetet haft som en av 

sina huvudprioriteringar att ge särskild uppmärksamhet åt att åtgärda förorenade områden i 

nordvästra Ryssland. I samband med det svenska ordförandeskapet stod Riksdagen värd för 

en parlamentarisk Barentskonferens i Luleå våren 2011.
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72

74

• Svensk krigsmaterielexport – en plågsam 

historia 

(S-kvinnor Dalarna)

• Svensk vapenexport

(Elisabeth Andersson och Monica Grangrund, 

Kvinnoklubben Mabel/S-kvinnor i Bohuslän)

• Att S-kvinnor ställer sig bakom motionen och föreslår

• Att, som ett första steg, anordna en seminarieserie i landet som behandlar

frågan och bjuda in Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, K.G.

Hammar m.fl.

• Att ta fram aktuella mötesmaterial i ämnet för att stimulera ett aktivt

arbete i kvinnoklubbar och distrikt.

• Att S-kvinnor startar ett arbete för att på sikt stävja svensk krigsmaterielproduktion, 

hitta alternativa produkter och förbjuda all försäljning av krigsmateriel

• Att kvinnoförbundet väcker debatt om vapenexport i media

• Att kvinnoförbundet stödjer socialdemokratiska riksdagsledamöter i att

arbeta för nerläggning av svensk vapenexport och tillverkning.

• Att kvinnoförbundet verkar för att all vapenexport och tillverkning upphör.

• "Kvinnor, fred och säkerhet" är ett prioriterat politikområde för S-kvinnor och inspiration 

till lokalt arbete i dessa frågor finns i Studie- och idébanken på www.s-kvinnor.se 

• Riksdagsmotion 2011/12:U289 om en moderniserad lagstiftning om vapenexport, med 

demokrati och mänskliga rättigheter som centrala värden, har lagts. Motionen avslogs bl.a. 

med hänvisning till riksdagens tidigare tillkännagivande till regeringen om att återkomma 

med ett förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot 

icke-demokratiska stater. En utredning har tillsatts (kommittédirektiv 2012:50) som ska 

redovisa sitt uppdrag senast den 15 december 2014.

• Lena Sommestad har tillsammans med övriga sidoorganisationers ordföranden skrivit en 

debattartikel om att det krävs en ny modern syn på vapenexport (DN april 2012).

• Lena Sommestad medverkade i ett seminarium om vapenexport i Almedalen 2012.

• I augusti 2012 arrangerade S-kvinnor en fyradagarskurs i internationell politik, där freds- 

och nedrustningsfrågor var en viktig del av utbildningen.

• S-kvinnor har i pressmeddelande i augusti 2012 sagt nej till JAS, som en del i vårt 

ställningstagande för en långsiktig avveckling av svensk vapenproduktion och svensk 

vapenexport.

• Lena Sommestad har i riksdagen reserverat sig mot beslutet att bygga ytterligare JAS-plan.

• Förbund uppmuntrar klubbar och distrikt att, till partikongressen 2013, motionera om 

stoppad svensk vapenexport. Ett motionsunderlag har skickats ut.

Övriga motioner med uppdrag
NR NAMN BESLUT OCH UPPDRAG ÅTGÄRD
9 System för medlemsrapportering och 

medlemsavgifter

(S-kvinnor Uppsala län)

Besvarad. Frågan lyfts in i arbetsgruppens arbete. • Förbundet fortsätter, i kontakter med partiet, arbetet med att förbättra medlemsregistret.

11 Fler ombud till förbundsmötet

(Laholms S-kvinnor)

Avslagen. Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utveckla mötesformerna inom förbundet 

så att representanter för klubbar och distrikt kan träffas oftare.

• Förbundsstyrelsen prioriterar organisationsutveckling och studier inom ramen för 

verksamhetsplanen 2012.

12 Fördubbla antal ombud till förbundsmötet

(Hallands S-kvinnor)

Avslagen. Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utveckla mötesformerna inom förbundet 

så att representanter för klubbar och distrikt kan träffas oftare.

• Förbundsstyrelsen prioriterar organisationsutveckling och studier inom ramen för 

verksamhetsplanen 2012.

13 Ändrade tider för förbundsmötet

(S-kvinnor Uppsala län)

Avslagen. Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utveckla mötesformerna inom förbundet 

så att representanter för klubbar och distrikt kan träffas oftare.

• Förbundsstyrelsen prioriterar organisationsutveckling och studier inom ramen för 

verksamhetsplanen 2012.

14 Utökande av begreppet ”varannan damernas”

(S-kvinnor i Bohuslän)

Besvarad. S-kvinnor ska aktivt arbeta för att uppnå en mer jämställd representation i 

partiet.

• Forskarna Johanna Rickne och Olle Folke har i ett projekt studerat hur reformen "varannan 

damernas" har påverkat kvinnors möjlighet till inflytande och karriärmöjligheter sedan den 

infördes. De konstaterar att reformen inte bara har kommit till rätta med den numeriska 

snedfördelningen av män och kvinnor, utan att den över tid även kunnat motverka en 

snedrekrytering till mer inflytelserika positioner inom Socialdemokraterna. Det är viktigt att 

kvinnor tar plats i valberedningar och driver frågan om kvinnor ska toppa listorna vartannat 

valår.
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17 Transpersoners rättigheter

(S-kvinnoklubben Avantgarde Skåne)

Besvarad. S-kvinnorna i riksdagen ges i uppdrag att verka för att det förslag till

lagändring med mera som Socialstyrelsen lämnat snarast förverkligas.

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:So251 om 

transpersoner har lagts. Motionen avslogs med hänvisning till att regringen redan föreslagit 

att ta bort kraven på att den som vill ändra sin könstillhörighet måste vara ogift och svensk 

medborgare. Kravet på sterilisering planeras också att tas bort, men denna lagändring 

förutsätter att även andra lagar ses över och ändras och beräknas därför kunna trädda i kraft 

först den 1 juli 2013.

32 Är livet bara arbete eller finns det andra 

värden?

(S-kvinnor i Trelleborg/S-kvinnor i Skåne)

Besvarad. Förbundsstyrelsen ska initiera fortsatt analys och debatt om arbetstidens 

längd och kvinnors situation på arbetsmarknaden.

• Frågan ingår i förslag till politisk plattform för S-kvinnor för åren 2013-2015 som 

förbundsstyrelsen tagit fram. Plattformen ska antas på förbundsmötet 2013.

• Frågan ingår i arbetsgruppen "Familj och arbetsliv", där kunskapsutbyte har skett med 

forskare och i facklig-politisk samverkan.

• Ett seminarium om unga kvinnors arbetsvillkor arrangerades 8 mars 2012.

33 Rök- och snusförbud under skoltid för alla 

elever

(Åsa Roth, S-kvinnor Linköping)

Besvarad. Motion och utlåtande överlämnas till S-gruppen i Sveriges

Kommuner och Landsting (SKL).

• Motionen har skickats till SKL:s S-grupp, som gör bedömningen att frågan hamnar inom det 

kommunala självbestämmandet. Den bör därför inte drivas i form av central lagreglering, 

utan på kommunal nivå. 

34 Låt kostnaden för en internetuppkoppling ingå 

i försörjningsstödet

(Anne-Louise Kroon, S-kvinnor i Söderköping/S-

kvinnor Östergötland)

Besvarad. Motionen överlämnas till S-kvinnor i riksdagen och S-kvinnor i 

kommunpolitiken uppmanas att verka för att internetuppkoppling ingår i kommunernas 

riktlinjer för försörjningsstöd i avvaktan på riksnormens rekommenderade nivåer.

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:So467 har 

lagts. Motionen avslogs med hänvisning till Socialstyrelsens rapport "Kartläggning om skälig 

levnadsnivå" där det framgår att det förekommer att kommunala styrdokument medger att 

tillgång till dator och internet ingår i en skälig levnadsnivå och berättigar till ekonomiskt 

bistånd.

• Motionen har skickats till S-kvinnors distrikt med uppmuntran om att föra den vidare till S-

kvinnor i kommunfullmäktige för att driva frågan lokalt. 

35 Godmanskap/förvaltarskap

(Inga-Lill Röhr/S-kvinnor Kristinehamn)

Besvarad. Motion och utlåtande överlämnas till S-gruppen i Sveriges

Kommuner och Landsting (SKL).

• Motionen har skickats till SKL:s S-grupp, som gör bedömningen att frågan hamnar inom det 

kommunala självbestämmandet. SKL kan inte besluta över kommunerna och ett ev. 

gemensamt ersättningssystem måste beslutas av riksdagen.  

38 Hejda befolkningsminskningen i inlandet –

satsa på kvinnor/flickor

(Margaretha Engström,  Kvinnoklubben Frida 

och Luleå S-kvinnoklubb/S-kvinnor 

Norrbotten)

Besvarad. Ta fram ett regionalpolitiskt program ur ett kvinnoperspektiv till

valet 2014.

• Arbetet med att ta fram ett regionalpolitiskt program föreslås ske under hösten 2013 i 

dialog med distriktsordförandena, för att färdigställas inför valet 2014.

42 Aktivera regionalpolitiken

(Margaretha Engström, Kvinnoklubben Frida 

och Luleå S-kvinnoklubb/S-kvinnor 

Norrbotten)

Besvarad. Ta fram ett regionalpolitiskt program ur ett kvinnoperspektiv till

valet 2014.

• Arbetet med att ta fram ett regionalpolitiskt program föreslås ske under hösten 2013 i 

dialog med distriktsordförandena, för att färdigställas inför valet 2014.

43 Meddelarskyddet skall gälla också privata 

arbetsgivare

(Eva Hedesand Lundqvist, Kvinnoklubben Frida 

och Luleå S-kvinnoklubb)

Besvarad. Motionen skickas vidare till S-kvinnor i riksdagen med uppdrag att

driva frågan i riksdagsarbetet.

• Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion 2011/12:K310 om 

meddelarskyddet och skattefinansierad verksamhet har lagts. Motionen bifölls och 

regeringen har aviserat en utredning om ett utökat meddelarskydd för privatanställda i 

offentligt finansierad verksamhet.
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44 Ojämlikhet i behandling vid hjärtinfarkt

(Eva Hedesand Lundqvist, Kvinnoklubben Frida 

och Luleå S-kvinnoklubb)

Besvarad. Förbundet ska verka för att behandling vid hjärtinfarkt ska vara

likvärdig oavsett kön, ålder, socioekonomisk position, etnicitet

med mera.

• Alla medborgares rätt till likvärdig medicinsk vård oavsett bakgrund är en självklar 

utgångspunkt för S-kvinnors arbete och kommer att drivas även fortsättningsvis.

• Lena Sommestad har vid fler seminarier tagit upp vikten av investeringar i folkhälsa, bl.a. 

vid seminariet "Kvinnors onödiga ohälsa" på ABF i Stockholm i mars 2012 och vid European 

Population Conference i Stockholm i juni 2012.

• Ojämlikhet/icke jämställda villkor i vården är framför allt en landstingspolitisk fråga och kan 

inspirera till lokala aktiviteter. Bra information finns bland annat på Centrum för 

Genusmedicins hemsida (http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=sv&d=8993) 

52 Fritidsverksamhet

(Anna-Karin Nylund, Bodens S-kvinnor)

Besvarad (52:1 och 52:3) och avslagen (52:2). Förbundsstyrelsen får i uppdrag att 

initiera ett arbete och se över villkoren för fritidsverksamhet och komma med förslag på 

förbättringsområden som S-kvinnor kan driva lokalt.

• Förbund uppmuntrar klubbar och distrikt att, till partikongressen 2013, motionera om att 

satsa på fritidshemmen. Ett motionsunderlag har skickats ut.

• Förbundssekreterare Susanne Andersson har deltagit på ett seminarium om fritidshemmen 

anordnat av Kommunal och rapporten "Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och 

vad de skulle kunna vara" har publicerats i "Studie- och idébanken" på www.s-kvinnor.se.

• Förbättrad kvalitet i fritidshemmen ingår som en viktig fråga i förslaget till politisk plattform 

för S-kvinnor för åren 2013-2015 som förbundsstyrelsen tagit fram. Plattformen ska antas på 

förbundsmötet 2013.

55 Ersättning vid stöd av närstående

(S-kvinnor Stockholm stad)

Besvarad. Inom ramen för framtidskommissionens arbete utreda hur ett

närståendestöd skulle kunna utformas.

• Framtidskommissionen avslutade sitt arbete i och med förbundsmötet 2011. Utifrån deras 

rapport har studiematerialet "Det är inte dig det är fel på" tagits fram. Där diskuteras frågan 

om kvinnors roll i anhörigomsorgen. Materialet finns i "Studie- och idébanken" på www.s-

kvinnor.se.

• S-kvinnor har i en radiodebatt i april 2012 tagit ställning mot Moderatkvinnors förslag om 

VAF-dagar (Vård av förälder). Detta för att förhindra en ytterligare förstärkning av krav på 

anhörigas insatser. Det finns flera dimensioner i denna fråga, redan idag jobbar många 

kvinnor deltid på grund av brister i äldreomsorgen.

59 Stoppa våldtäkt som vapen i krig

(S-kvinnor i Södertälje/S-kvinnor Stockholms 

län)

Besvarad. S-kvinnor ska arbeta för att Sverige aktivt driver att fler länder upprättar en 

handlingsplan för att genomföra resolution 1325 och 1820 med följdresolutioner i syfte 

att stödja Margot Wallströms viktiga arbete.

• I mars 2012 arrangerades en dag för distriktens internationella kontaktkvinnor. Margareta 

Winberg, ordf. UN Women, berättade om resolution 1325 och 1820 och en rapport om 

arbetet med resolutionerna i riksdagen diskuterades.

• I augusti 2012 arrangerade S-kvinnor en fyradagarskurs i internationell politik, där 

resolution 1325 lyftes särskilt av Maj-Britt Theorin, ordförande i Operation 1325. 

• Resolutionerna har lyfts fram i "Studie- och idébanken" på www.s-kvinnor.se.

• S-kvinnor har påtalat för UN Women att även resolution 1820 och 1960 bör översättas till 

svenska. 

63 Asylsökande gifta kvinnors rätt till sina egna 

asylskäl 

(Marianne Andersson, Lesjöfors S-kvinnor/S-

kvinnor Värmland)

Besvarad. Motionen och motionssvaret skickas till S-kvinnor i riksdagen och

EU för vidare behandling för att följa upp motionens intentioner.

• Förbund uppmuntrar klubbar och distrikt att, till partikongressen 2013, motionera om gifta 

kvinnors rätt till sina egna asylskäl. Ett motionsunderlag har skickats ut. Motionen har 

skickats till S-kvinnor i riksdagen.

• Frågan ingår i förslaget till politisk plattform för S-kvinnor för åren 2013-2015 som 

förbundsstyrelsen tagit fram. Plattformen ska antas på förbundsmötet 2013.

• Efter samråd med S-kansliet i Europaparlamentet konstateras att motionen inte är en EU-

fråga, utan en fråga för svensk lagstiftning.
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67 Barnmisshandel

(Inga-Lill Röhr)

Besvarad. Motionen och utlåtande överlämnas till S-kvinnor i riksdagen. • Motionen har skickats till S-kvinnor i riksdagen, där riksdagsmotion

2011/12:Ju330 har lagts. Trots att utskottet anger att de har viss förståelse för de synpunkter 

som framförs i motionen avslås den med hänvisning till att påföljden beror på brottets 

svårhetsgrad och inte vad som kan vara bäst för de berörda. Det är vidare naturligtvis viktigt 

att barn i lämplig omfattning och med beaktande av barnkonventionens bestämmelser får 

komma till tals i rättsprocesser. Det är dock rättstillämpningens sak att bilda praxis för hur 

detta ska gå till.

73 Utveckla introduktionsprogrammet för 

nyanlända medborgare

(Inga-Lill Röhr)

Besvarad. Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att driva frågan om ett stärkt 

jämställdhetsperspektiv i introduktionsprogram för nyanlända medborgare.

• Motionen har skickats till SKL:s S-grupp, som gör bedömningen att frågan hamnar inom det 

kommunala självbestämmandet. Den bör därför inte drivas i form av central lagreglering, 

utan på kommunal nivå. 

• Motionen har skickats till S-kvinnors distrikt med uppmuntran om att föra den vidare till S-

kvinnor i kommunfullmäktige för att driva frågan lokalt. 

Sida 13


