
MOTIONSUPPFÖLJNING AV BIFALLNA OCH BESVARADE MOTIONER FRÅN FÖRBUNDSMÖTET 2013

NR RUBRIK/MOTIONÄR ATT-SATSER FÖRBUNDSMÖTETS BESLUT - ÅTGÄRDER

1.1 Angående att återgå till kongress 

(Skåne)

• att förbundet skall återgå till kongress istället för förbundsmöte 

(Besvarad)

• att motionen bifalles och sändes till Kvinnoförbundets styrelse för 

beredning (Besvarad)

• att motionen behandlas på kommande förbundsmöte (Besvarad)

• Besvarad

• Översyn av S-kvinnors stadgar görs till Förbundsmötet 2015, med förslag i linje med 

motionen. 

1.2 Uppdrag och ersättning i 

stiftelser och organisationer 

(Västerbotten)

• att förbundsmötet ställer sig bakom motionen (Besvarad)

• att förbundsstyrelsen får i uppdrag att inom ett år ta fram riktlinjer 

för vilka uppdrag för S-kvinnors räkning som ger rätt till ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst. (Bifallen)

• Riktlinjer för ersättning regleras i "Resepolicy för S-kvinnors centrala arrangemang" och 

"Resepolicy för S-kvinnors förbundsstyrelse samt för ledamot som reser på förbundets 

uppdrag" (antagna av förbundsstyrelsen 2012-01-17)

2.1 Israel och Palestina 

(Norrbotten)

• att S-kvinnors distriktskongress uttalar sitt stöd för två stater, en 

Israelisk och en Palestinsk stat (Besvarad)

• Besvarad

• Se motion 2.2

2.2 Erkänn Palestina 

(Stockholms län)

• att S-kvinnor verkar för att vårt parti agerar för att Sverige ska 

erkänna Palestina som självständig stat enligt 1967 års gränser med 

östra Jerusalem som huvudstad, samt verka för att EU gör det samma 

(Bifallen)

• att S-kvinnor verkar för att vårt parti agerar för att Sverige ska 

avbryta det militära samarbetet med Israel, samt verka för att EU gör 

det samma (Bifallen)

• att ge redaktionsutskottet i uppdrag att förbereda ett uttalande om 

Palestinafrågan (Bifallen)

• att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med 

Palestinafrågan. (Bifallen)

• "S-kvinnor fördömer ockupationen av Palestina" var ett av fyra uttalanden som antogs på 

förbundsmötet. 

• Riksdagsmotion 2013/14:U289 "Stöd kvinnorna i Palestina" har lagts som framhåller 

vikten av stöd till kvinnors politiska organisering, lokala kvinnocenter och psykosocial 

stödverksamhet.

• Regeringen tillkännagav i regeringsförklaringen från den 3 oktober 2014 att Sverige 

kommer att erkänna staten Palestina. 

• S-kvinnor har också uttryckt stöd för kampanjen "Märk Ockupationen", från 

Palmecentret, om att varor från ockuperade områden ska ursprungsmärkas. 

2.3 Internationell verksamhet hos S-

kvinnor

(Västerbotten)

• att S-kvinnor kraftsamlar inför detta genom att bjuda in 

internationellt ansvariga och distriktsordförande för att utbildas och 

diskutera vårt fortsatta arbete. Detta borde ske under 2013 (Bifallen)

• Den 11-12 oktober 2013 hölls en träff för distriktens internationella kontaktkvinnor inom 

ramen för Alva Myrdal-akademin. 

2.4 Internationellt solidaritetsarbete

(Stockholms stad)

• att S-kvinnor på alla nivåer verkar för att det internationella bistånds- 

och solidaritetsarbetet underlättas, särskilt genom att 

projektadministrationen underlättas (Bifallen)

• I samarbete med Palmecentret finns nu - utöver s.k. 90/10-projekt och partistödsprojekt - 

möjligheter att delta i faddringsprojekt. I ett faddringsprojekt står S-kvinnor för en 

egeninsats på 10 procent, men ansvaret för projektledning och administration ligger hos 

Palmecenter.
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2.5 Västsahara 

(Stockholms stad)

• att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till 

en gemensam aktivitetsplan till stöd för ett fritt Västsahara inom 

folkrörelsefamiljen (Bifallen)

• att förbundsmötet uttalar ett starkt fördömande av den 

marockanska ockupationen och förtrycket av det västsahariska folket i 

det ockuperade Västsahara (Bifallen)

• att kvinnoförbundet medverkar till ett fortsatt stöd till Olof Palme 

skolan så att inte kvinnor och barn överges (Bifallen)

• att stödet bör öka och inte minska (Besvarad)

• "S-kvinnor kräver att Västsahara erkänns som självständig stat" var ett av fyra uttalanden 

som antogs på förbundsmötet.

• Riksdagsmotion 2013/14:U283 "Västsahara" har lagts med förslag om att Sverige bör vara 

drivande inom EU och FN för att ge det västsahariska folket självbestämmande.

• S-kvinnor har även skrivit debattartiklar och gjort uttalanden i media till stöd för ett 

erkännande av Västsahara, bl.a. i UNT 28 november 2014. 

2.6 FN-administrationen 

(Dalarna)

• att S-kvinnor tar upp dessa frågor i partiet och riksdagen i syfte att 

öka andelen svenska kvinnor och män inom FN (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:U293 "Fler svenskar på tjänster i FN" har lagts med yttrande att 

Sverige behöver en strategi för att se till att fler svenskar kan delta i FN:s arbete.

2.7 Samverkan över landsgränserna 

(Stockholms län)

• att ställa sig bakom motionens vilja till ett organiserat 

socialdemokratiskt nordiskt samarbete på gräsrotsnivå (Besvarad)

• Besvarad

2.8 De flesta analfabeter är kvinnor 

(Uppsala)

• att förbundet med kraft och på lämpligt sätt verkar för att SFI-

undervisningen anpassas, utvecklas och förändras så att fler kvinnor 

får möjlighet att lära sig att läsa, tala och skriva det svenska språket. 

(Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:Ub423 "SFI och alternativ pedagogik" har lagts med förslag om 

att SFI-undervisningen måste anpassas, utvecklas och förändras för att fler kvinnor ska få 

möjligheten att läsa, tala och skriva det svenska språket.

2.9 Sätt invandrade mödrar i 

kunskapslyft

(Skåne)

• att använda studiecirkeln som metod att också förstå betydelsen av 

demokrati (Besvarad)

• Besvarad 

• Riksdagsmotion 2013/14:Ub488 "Kunskapslyft för kvinnor mitt i livet" har lagts med 

förslag på satsningar på vuxenutbildning för kvinnor i allmänhet och kvinnor födda 

utomlands i synnerhet. 

2.10 Ge invandrade mödrar ett 

kunskapslyft 

(Skåne)

• att studiecirkeln lär ut demokratin som livsform (Besvarad) • Besvarad

• Riksdagsmotion 2013/14:Ub488 "Kunskapslyft för kvinnor mitt i livet" har lagts med 

förslag på satsningar på vuxenutbildning för kvinnor i allmänhet och kvinnor födda 

utomlands i synnerhet.  

2.11 Tolktjänster

(Örebro)

• att uppdra åt våra S-kvinnor i riksdagen och SKL/Sveriges kommuner 

och landsting/ att aktualisera frågan och driva kravet om att undantag 

från lokaliseringsprincipen för tolktjänster införs i bestämmelsen i 2 

kap. 1 § Kommunallagen. (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:K375 "Kompetensutvidgade bestämmelser för kommunal 

tolkförmedling" har lagts med förslag om att kommuner och landsting, utan hinder av 

bestämmelsen i 2 kap. 1 § Kommunallagen, ska få förmedla tolktjänster till andra än den 

egna kommunen eller landstinget. 

2.12 Stöd till verksamhet för 

asylsökande

(Örebro)

• att uppdra till våra S-kvinnor i riksdagen och SKL/Sveriges kommuner 

och landsting/ att driva frågan om att idéburna organisationer ska 

kunna få ekonomiskt stöd till verksamhet som riktar sig till vuxna 

asylsökande. (Bifallen) 

• Riksdagsmotion 2013/14:Sf374 "Stöd för verksamhet för vuxna asylsökande" har lagts, 

som framhåller behovet av stöd till verksamhet för vuxna asylsökande och behovet av att 

se över SFI-undervisningen.
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3.1 Föräldraförsäkringen - en nyckel 

till ökad jämställdhet

(Stockholms stad)

• att S-kvinnor fortsätter att driva frågan om att individualisera uttaget 

av föräldraförsäkringen (Bifallen)

• att S-kvinnor fortsatt driver på för att ett första steg, en tredelning 

av uttaget, sker under mandatperioden 2014-2018 (Bifallen)

• att S-kvinnors förbundsstyrelse vidare utreder förslaget om att göra 

om föräldraförsäkringens 90 dagar med lägsta nivå till 90 dagar med 

SGI-nivå som kan användas för att förkorta veckoarbetstiden 

(Besvarad)

•  Riksdagsmotion 2013/14:Sf372 "Tredelad föräldraförsäkring" har lagts med förslag om 

att verka för att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna och som ett steg på 

vägen delas i tre lika delar.  

• S-kvinnor har skrivit flera debattartiklar och är drivande i debatter i frågan på alla nivåer. 

Vi bevakar frågan noga, och är också en naturliga part i debatten som ofta tillfrågas när 

detta diskuteras, inte minst under partikongresser. 

• I Almedalen debatterade Carina Ohlsson frågan bl.a. med Ebba Busch (KD) i Aftonbladet 

TV live, samt vid deltagande i andra organisationers seminarier. 

• S/MP-regeringen har deklarerat att de avser knyta ytterligare en månad till vardera 

förälder och att ett mer delat ansvar för föräldraledigheten ska stimuleras.

• S-kvinnor drev frågan om en individualiserad föräldraförsäkring starkt vid partikongressen 

2015 och Socialdemokraterna har nu antagit en skrivning om att föräldraförsäkringen 

behöver individualiseras och att den som ett steg på vägen ska delas i tre lika delar.  

3.2 Föräldraförsäkring, ja tack!

(Gävleborg)

• att välfärdsystemen utformas så att alla kvinnor ska kunna vara 

självförsörjande (Bifallen)

• Se motion 3.1

3.4 Föräldraförsäkringen

(Umeå)

• att S-kvinnors styrelse med kraft verkar för att S- kongressens beslut 

angående föräldraförsäkringen i praktiken blir ett steg i riktningen så 

att föräldraförsäkringen delas lika av föräldrarna (Bifallen)

• Se motion 3.1

3.5 Barnomsorg på obekväm 

arbetstid

(Skåne)

• att kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på 

obekväm arbetstid åt dem som behöver det (Bifallen)

• att staten ska hjälpa kommunerna att klara uppdraget genom ökade 

statsbidrag (Bifallen)

• att verka för att barnomsorg på obekväm tid blir en del av förskolan 

och att den ändringen görs i skollagen (Bifallen)

• Se motion 3.6
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3.6 Vem hämtar barnen?

(Skåne)

• att vi S- kvinnor arbetar för att barnomsorg på OB-tid ska bli en 

lagstadgad rättighet (Bifallen)

• att vi S- kvinnor arbetar för att kösystemet för barnomsorg och 

pedagogisk omsorg ska vara lika. D.v.s. att oavsett tid på dygnet som 

omsorgsbehovet föreligger ska den lagstadgade 4 månaders-regeln 

gälla (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:Fi322 "Skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm 

arbetstid" har lagts med förslag om att rätt till barnomsorg på alla tider som föräldrar 

arbetar - kvällar och helger, sena eftermiddagar och tidiga morgnar - bör säkerställas 

genom lagstiftning.

• "Barnomsorg ska finnas i alla kommuner när föräldrarna arbetar" var en av S-kvinnors 

prioriterade valfrågor 2014, det lyftes bl.a. i en lokal artikelserie med debattartiklar som 

publicerades i ett 15-tal distrikt inför alla lokala valupptakter med förbundsordförande och 

respektive distriktsordförande, i bl.a. Folkbladet, GP, Smålandsposten, NSD, samt i 

nationella valkrönikor i bl.a. Feministiskt Perspektiv.  

• S-kvinnor har gjort en omfattande kartläggning av barnomsorg på OB-tider i landets 

kommuner, utifrån Skolverkets statistik och utifrån detta skrevs också en rad debattartiklar 

i en lokal artikelserie inför förbundsmötet 2013.

• I nuläget har kommunerna ingen skyldighet att erbjuda barnomsorg på OB-tider, varför 4-

månaders regeln inte gäller dessa. Ytterligare ett skäl att S-kvinnor fortsätter driva 

lagstadgad rätt till barnomsorg efter behov för alla kommuner, så att krav på 4-månaders 

regeln ska kunna ställas även här. 

3.7 Barnomsorgen

(Täby)

• att normer för barngruppernas storlek och sammansättning samt 

personaltätheten tas fram (Besvarad)

• att alla kommuner skall tillhandahålla barnomsorg även på 

obekväma arbetstider samt att motionen överlämnas till våra 

Socialdemokratiska riksdagsledamöter (Bifallen)

• Se motion 3.6

• Riksdagsmotion 2013/14:Ub484 "Vända trenden mot större barngrupper i förskolor och 

fritidshem" har lagts med målet att barngrupperna stegvis måste minska. Trenden av allt 

större barngrupper ska vändas genom förbättrade arbetsvillkor, utbildning av mer personal 

och resurser avsatta med hänsyn till olika barngruppers behov och med utgångspunkt från 

de villkor som råder i varje förskola. 

• S/MP-regeringen har kommit överens om att höjd kvalitet i förskolan ska uppnås genom 

minskade barngrupper.

3.8 Slopa 15-timmarsregeln för 

förskolebarn

(Kristinehamn)

• att 15-timmarsregel slopas för att ge alla barn möjlighet till vistelse 

på förskolan under den tid de behöver (Bifallen)

• att utreda möjligheterna för en utökning av dagens maxgräns på 15 

timmar till 30 timmar (Besvarad)

• Riksdagsmotion 2013/14:Ub525 "Slopa 15-timmarsregeln inom förskolan" har lagts med 

förslag om att 15-timmarsgränsen bör avskaffas för att ge alla barn möjligheten att fullt ut 

delta i förskolans pedagogiska verksamhet och där med främja deras utveckling.
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3.9 Genuspedagogik i förskola och 

skola

(Skurup)

• att S- kvinnor verkar för att en genusmedveten pedagogik får ett 

större utrymme i förskola och skola nationellt (Bifallen)

• att S- kvinnor verkar för att lärarna får en sådan utbildning i 

genuspedagogik så att invanda normsystem kan brytas på sikt. 

(Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:Ub499 "Genuspedagogik i förskola och skola" har lagts som 

framhåller den genusmedvetna pedagogikens betydelse för ökad jämställdheten mellan 

könen och för att bryta invanda normsystem. Lärare måste få ta del av den forskning som 

finns på området för att ha instrument att förmedla kunskapen och bryta normproblem i 

tidig ålder.

• Riksdagsmotion 2013/14:Ub484 "Vända trenden mot större barngrupper i förskolor och 

fritidshem" har lagts med förslag om att ett genusperspektiv måste genomsyra förskolans 

och fritidshemmens pedagogik. 

• "Bryt könsnormer i skolan" var en prioriterad valfråga för S-kvinnor 2014. Vi har skrivit 

flera debattartiklar om flickors och pojkars förutsättningar i skolan, bland annat med 

Ibrahim Baylan som skolpolitisk talesperson (S) inför 8 mars 2014, med Gabriel Wikström, 

då ordförande för SSU i november 2014, i flera valkrönikor samt valupptaktsartiklar. 

3.10 Skolan

(Täby)

• att S-kvinnor tar initiativ till en genomgripande diskussion om vår 

skola (Besvarad)

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

(Besvarad)

• Besvarad

• Riksdagsmotion 2013/14:S2183 "En skola som främjar jämställdhet och likvärdiga 

livschanser" har lagts. Motionen framhåller vikten av en sammanhållen och likvärdig skola 

med goda resultat. Därtill krävs stärkta insatser för en jämställd skola med lika möjligheter 

för flickor och pojkar samt minskad segregation. 

• Se motion 3.9

3.11 Den dagliga arbetstiden ska vara 

6 timmar

(Skåne)

• att S-kvinnor även i fortsättningen ska ha sextimmarsdagen som ett 

av sina främsta mål (Besvarad)

• Besvarad

3.12 6 timmars arbetsdag

(Umeå)

• att 6-timmars arbetsdag skall införas (Besvarad) • Besvarad

Sida 5



MOTIONSUPPFÖLJNING AV BIFALLNA OCH BESVARADE MOTIONER FRÅN FÖRBUNDSMÖTET 2013

3.13 Ledighet ingen vill ha

(Sörmland)

• att förbundsstyrelsen tar initiativ till en kartläggning av de obetalda 

håltimmarna ur ett genderperspektiv (Besvarad)

• Besvarad

• Riksdagsmotion 2013/14:A369 "Heltid med goda arbetsvillkor med sammanhållen 

arbetsdag" har lagts som framhåller behovet av en översyn av de kvinnodominerade yrkena 

vad gäller heltid med goda arbetsvillkor och sammanhållen arbetsdag. 

• Riksdagsmotion 2013/14:S18172 "Arbetstider och kvinnors hälsa" har lagts, med förslag 

om att sambanden mellan arbetstider och kvinnors hälsa utreds. Arbetstidens längd, 

visstidsanställningar, skiftarbete, delade turer, ofrivillig deltid och ofrivillig övertid är frågor 

som särskilt lyfts fram som negativa för kvinnors hälsa.

• "Rätt till heltid - sammanhållen arbetsdag" var en av S-kvinnors prioriterade valfråga 2014 

vilket fanns med i en rad valupptakts-artiklar, se motion 3.6

• Den nya rödgröna majoriteten i SKL planerar även att få bort delade turer i samband med 

att heltid skrivs in som norm i det centrala kollektivavtalet för kommuner och landsting. 

3.14 Lagstadga 

jämställdhetsredovisning i 

årsredovisningar 

(Skåne)

• att en mer omfattande jämställdhetsredovisning i enlighet med 

texten ovan ska vara obligatorisk i årsredovisningar för bolag som 

omfattas av 5 kap § 18 Årsredovisningslagen (Bifallen)

• att redovisningen skall innehålla könsuppdelad lönestatistik, 

sjukfrånvaro och föräldraledighet (Bifallen)

• att möjligheten till ytterligare passande parametrar utreds (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:C453 "Jämställdhetsredovisning i årsredovisningen" har lagts 

med förslag om att en jämställdhetsredovisning med bland annat uppgifter om 

könsuppdelad lönestatistik, sjukfrånvaro och föräldraledighet skall ingå i årsredovisningar 

för bolag som omfattas av 5 kap § 18 Årsredovisningslagen.
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3.15 Se över och anpassa lagen om 

arbetsskadeersättning 

(Stockholms län)

• att S-kvinnor verkar för att se över och anpassa lag (1976:380) om 

arbetsskadeförsäkring, i takt med de förändringar som sker i yrkeslivet 

(Bifallen)

• att S-kvinnor verkar för att initiera forskningsstudier kring kvinnors 

belastningsskador i samarbete med universitet/högskola och något av 

de stora universitetssjukhusen, samt eventuellt andra relevanta 

samarbetspartners (Besvarad)

• att S-kvinnor verkar för att Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet får 

i uppdrag, att informera och påtala för berörda intygsgivare inom 

hälso- och sjukvården, om de konsekvenser som innehållet i de 

medicinska utlåtandena medför, där den framträdande skillnaden i 

underlagen innehåller uppgifter om konkurrerande skador som 

psykosocial belastning för två tredjedelar av personer med annan 

etnisk bakgrund än svensk, d.v.s. en indirekt diskriminering av denna 

grupp (Besvarad)

• att S-kvinnor verkar för att Försäkringskassan får i uppdrag, att 

anställda med för ändamålet relevant utbildning utreder 

arbetsskadeförsäkringsärenden, för att på så sätt komma tillrätta med 

de bristande exponeringsutredningarna, vilka drabbar framförallt 

kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund än svensk 

(Besvarad)

• Riksdagsmotion 2014/15:1134 "Arbetsskadeförsäkringen" har lagts med förslag om en 

översyn för att reformera och modernisera arbetsskadeförsäkringen så att den blir mer 

jämställd och jämlik.

• att-sats 2-4 besvarade.

3.16 Kvinnors pensioner 

(Kristinehamn)

• att nuvarande pensionssystem ses över (Besvarad)

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

arbete (Bifallen)

• att-sats 1 besvarad

• S-kvinnor har varit drivande för att uppmärksamma kvinnors låga pensioner både internt 

och externt. Vi har skrivit debattartiklar och uppmärksammat frågan i media, bland annat 

tillsammans med PRO i Helsingborgs Dagblad (11/6 2014). 

• Vi har samarbetat med PRO, bland annat medverkade S-kvinnor i rapport 

"Fattigdomsfällan" och vid PROs seminarium under Nordiskt forum för att lansera 

rapporten.

• I Expressen i september 2014 debatterade Carina Ohlsson kvinnors pensioner mot 

Alliansens jämställdhetsministern under rubriken "En bra pension ska inte kräva en rik 

man".

• Det kortsiktiga arbetet för att stärka kvinnors pensioner har inriktats på en sänkning av 

pensionärsskatten. Denna åtgärd ska, enligt regeringsförklaringen, prioriteras. Långsiktigt 

vill vi höja pensionerna genom att verka för jämställda löner. Detta var en av S-kvinnors 

prioriterade frågor i valrörelsen. Vi har aktivt drivit på för flera av de punkter som nu står 

inskrivna i regeringsförklaringen – årliga lönekartläggningar återinförs, en mer jämställd 

föräldraförsäkring genom ytterligare en vigd månad, heltid blir norm på arbetsmarknaden 

samt staplandet av visstider och delade turer ska bort. 
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3.17 Äldreomsorg och boende 

(Täby)

• att ta initiativet till en debatt om Socialtjänstlagens intentioner och 

efterlevnad (Bifallen)

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

effekter det får på deras ekonomi, hälsa och privatliv (Bifallen)

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

behöver ett tryggt boende med service (Besvarad)

• att kommunerna måste ha ett samlat grepp om de gamla som 

vårdas i hemmet och ha kontinuerlig kontakt med den som vårdar för 

att förhindra att även den hjälpande blir hjälptagare (Besvarad)

• Riksdagsmotion 2013/14:So636 "Socialtjänstlagens intentioner och efterlevnad vad gäller 

anhörigvårdare" har lagts med förslag om att utreda Socialtjänstlagens intentioner och dess 

efterlevnad med belysning på den belastning som läggs på anhörigvårdare och de effekter 

det får på deras ekonomi, hälsa och livssituation.

• S-kvinnor har i flera debattartiklar och på social medier tagit upp problemet med 

anhörigvårdares situation, bl.a. tillsammans med S-studenter i tidningen 

Kommunalarbetaren (11/9 2014) och Dagens Arena (23/5 2014) och tillsammans med PRO i 

Helsingborgs Dagblad (11/6 2014). 

3.18 Se över och anpassa nuvarande 

äldreomsorgslagstiftning 

(Stockholms län)

• att S-kvinnor verkar för en översyn och anpassning av 

äldreomsorgsreformen och lagstiftningen (Besvarad)

• att S-kvinnor verkar för en översyn av biståndsbedömningen och 

tittar på maximala insatsalternativ (Besvarad)

• att S-kvinnor verkar för att införa en enhetlig bedömningsmetod, 

med lägsta garanterade nivå, likt utformningen i 

socialtjänstförordningen (Besvarad)

• att S-kvinnor verkar för att endast medicinskt utbildad personal 

inom hemtjänsten bedriver verksamhet som är kopplad till sjukvård, 

t.ex. utdelning av mediciner till äldre som är sjuka (Besvarad)

• Besvarad

• Riksdagsmotion 2013/14:So651 "Översyn av nuvarande äldreomsorgslagstiftning" har 

lagts med förslag om att kvaliteten i äldreomsorgen säkras och att en långsiktig 

kvalitetsplan för den svenska äldreomsorgen tas fram.

3.19 Färdtjänstregler 

(Örebro)

• att ge Kvinnoförbundet i uppdrag att verka för att lagen skrivs om, så 

att personer med sjukdomar/handikapp ges möjlighet till färdtjänst för 

arbetsresor även där kollektivtrafik inte finns tillgänglig och 

sjukdomen/handikappet inte medger att man får köra egen bil 

(Besvarad)

• Besvarad

• Riksdagsmotion 2013/14:T474 "Färdtjänstregler" har lagts med förslag om att personer 

med sjukdomar/handikapp ges möjlighet till färdtjänst för arbetsresor även där 

kollektivtrafik inte finns tillgänglig och sjukdomen/handikappet inte medger att man får 

köra egen bil.

3.20 Se över och anpassa lagen om 

underhållsstöd 

(Stockholms län)

• att S-kvinnor verkar för att lagen om underhållsstöd ses över och 

anpassas till barnets/barnens behov, som ett led i bekämpningen av 

barnfattigdomen (Bifallen)

• att S-kvinnor verkar för att månadsbeloppet av underhållsstöd, höjs 

och anpassas till levnadskostnadsindex (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:Sf354 "Underhållsstödet" har lagts med förslag om att 

underhållsstödet bör höjas med 50 kronor per barn och månad.

• S-kvinnor har lyft frågan om underhållstödet både internt och externt när vi debatterat 

kvinnors inkomster och möjligheter till självförsörjande, och kräver att familjestöden 

indexeras. 

• S/MP-regeringen har i VÅPEN för 2015 presenterat förslag om att höja underhållsstödet 

med 300 kr/månad.
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3.21 En arbetslinje för män i hem och 

familj 

(Skåne)

• att S-kvinnor i Skåne driver på för en ny arbetslinje för män i hem 

och familj (Besvarad)

att S-kvinnor i Skåne tar beslut om att RUT-avdraget ska avskaffas helt 

(Besvarad)

att S-kvinnor i Skåne gör det till sitt eget mål att vårdnadsbidraget ska 

avskaffas (Besvarad)

att S-kvinnor i Skåne ställer sig bakom kravet på en stegvis utökad 

föräldraförsäkring med målet att den ska bli helt individualiserad, 

delas lika mellan föräldrarna (Besvarad)

att S-kvinnor i Skåne ställer sig bakom motionen i dess helhet och 

driver frågorna i förbundsstyrelsen och via S-kvinnor i riksdagen 

(Besvarad)

• Besvarad. Hela motionen är ställd till S-kvinnor i Skåne. 

3.22 Vårt gemensamma 

sjukförsäkringssystem 

(Skaraborg)

• att S-kvinnors förbund utreder ojämställdheten i utförsäkringen från 

sjukförsäkringen samt undersöker på vilket sätt kvinnor och barn 

drabbas (Besvarad)

• att Socialdemokraterna i riksdagen lägger förslag att satsa på vård 

och rehabilitering i sjukförsäkringen (Besvarad)

• att Socialdemokraterna i riksdagen lägger förslag om att öka och 

skapa rättssäkerhet i sjukförsäkringen (Besvarad)

• Besvarad

• S/MP-regeringen har kommit överens om att stärka rätten till rehabilitering i 

sjukförsäkringen och att höja taket och ta bort den bortre tidsgränsen.

3.23 En ny socialpolitik 

(Örebro)

• att fullfölja beslutet från 2009 års förbundsmöte genom att aktivt 

påverka och medverka i partiets arbete att utforma en ny socialpolitik 

som visar att vi menar att människovärdet är lika för alla. (Bifallen)

• En aktiv socialpolitik är grunden för S-kvinnors arbete. Vi har bland annat drivit på för 

barnomsorg på obekväm arbetstid, minskade barngrupper, avskaffat vårdnadsbidrag, 

likvärdig skola, mer resurser till kvinnors hälsa och sjukvård, bättre kvalitet i äldreomsorgen 

samt att välfärdens pengar ska gå till verksamheten.

• S/MP-regeringen har kommit överens om flera socialpolitiska reformer:

- Stärkt rätt till rehabilitering i sjukförsäkringen samt höjt tak och borttagande av den bortre 

tidsgränsen.

- Förbättrad arbetslöshetsförsäkringen genom att taket höjs och att ersättningen ligger på 

80 % under hela ersättningsperioden. Regeringen vill även underlätta för fler att kvalificera 

sig för a-kassa.

- Avskaffa FAS 3

- Avskaffa vårdnadsbidraget

- Införa en bostadsmiljard för ökat bostadsbyggande.

3.24 Kvinno- och barnfattigdom

(Skurup)

• att S- kvinnor tar initiativ till en kraftfull politik för att öka 

jämställdheten och minska klyftorna ur perspektivet kvinno- och 

barnfattigdom (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:Sf364 "Kvinno- och barnfattigdom" har lagts. Motionen 

framhåller att barnfattigdom ofta är kopplat till kvinnofattigdom och att ensamstående 

mammors utsatthet och behov av stöd i olika former bör utredas, belysas och åtgärdas.
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4.1 Underlätta för kvinnor att vara 

fackligt aktiva 

(Gävleborg)

• att S-kvinnor på alla nivåer stärker förtroendemannalagen 

(Besvarad)

• att S-kvinnor i riksdagen jobbar med frågan för att stärka 

förtroendemannalagen (Besvarad)

• Besvarad

4.2 Rätt att vara ledig för politiska 

och fackliga förtroendeuppdrag 

(Norrbotten)

• att S-kvinnors distriktsårsmöte tar upp frågan i därför lämpliga 

instanser och visar på rättigheter samt möjligheter i att en anställd 

innehar förtroendeuppdrag (Besvarad)

• att årsmötet bifaller motionen och den förs den vidare i lämpliga 

politiska organ (Besvarad)

•att om motionen bifalls den skickas vidare till S-kvinnors årskongress 

(Besvarad)

• Besvarad

5.1 Barnkonventionen 

(Norrbotten)

• att Barnkonventionen skall bli svensk lag (Bifallen) • Riksdagsmotion 2013/14:So606 "FN:s barnkonvention" har lagts med förslag om att 

inkorporera barnkonventionen i svensk lag. 

• I regeringsförklaringen tillkännages att regeringen avser att påbörjar arbetet med att göra 

FN:s barnkonvention till svensk lag.

5.2 Gör FNs barnkonvention till 

svensk lag 

(Skåne)

• att S-kvinnor i Skåne verkar för en ändrad lagstiftning så att 

barnkonventionen bli svensk lag (Besvarad)

• Motionen är ställd till S-kvinnor i Skåne. Se motion 5.1 som behandlar samma fråga.

5.3 Mänskliga rättigheter 

(Skurup)

• att S-kvinnor verkar för att en total översyn görs av utlänningslagen 

så att mänskliga rättigheter beaktas och barnkonventionen i 

ovanstående delar blir lag (Besvarad)

• Besvarad

5.4 Utlänningslagen 

(Norrbotten)

• att utlänningslagen måste förändras så att det finns ett verkligt 

utrymme för att ta hänsyn till ömmande omständigheter. Lagen enligt 

5 kap. 6 paragrafen om ömmande omständigheter har visast sig bli 

tolkad på ett mycket restriktivt sätt. Lagen måste skrivas så att den 

förhindrar beslut som uppenbart strider mot humaniteten (Besvarad)

• Besvarad

5.5 Barns rättigheter (våld i nära 

relationer)

(Halmstad)

• att S-kvinnor i riksdagen arbetar för en lagstiftning som ökar barns 

trygghet i förhållande till en våldsbenägen förälders vilja till umgänge. 

(Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:C456 "Barnets rättigheter till vårdnad, boende och umgänge 

utan våld" har lagts. Motionen kräver att lagstiftningen och tillämpningen ses över när det 

gäller vårdnad, boende och umgänge, så att barn inte ska tvingas att träffa en våldsam 

förälder.

• Debattartiklar och media, Se motion 5.13 
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5.6 Vräkning av familjer med barn 

(Kristinehamn)

• att i socialtjänstlagen tydliggöra vräkningsbestämmelser med 

barnfamiljen (Bifallen)

• att förebyggande åtgärder sätts in för att klara nollvisionen mot 

vräkning av barnfamiljer (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2014/15:1140 av Carina Ohlsson m.fl. (S) "Vräkning av barnfamiljer" har 

lagts. Motionen kräver att fastighetsägaren/hyresvärden anmäler samtliga vräkningar till 

socialtjänsten i kommunen innan vräkningen för ett säkerställa att barn inte vräks.

5.7 Stärk stödet för våldsutsatta 

kvinnor

(Skurup)

• att S-kvinnor verkar för att Allmänna föreskrifter upprättas så att 

varje kommun tar fram ett handlingsprogram för hur stödet och 

hjälpen till våldsutsatta kvinnor och barn ska tryggas och se ut både 

akut och på lång sikt (Bifallen)

• att S-kvinnor verkar för att Allmänna Föreskrifter upprättas så att 

varje kommun tar fram ett handlingsprogram för det förebyggande 

arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor och deras barn. 

(Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:So649 "Bättre stöd till kvinnor och barn utsatta för våld" har 

lagts med förslag om att föreskrifter behövs för att kvinnor och barn ska få stöd i enlighet 

med Socialtjänstlagen.

•Debattartiklar och media, se Motion 5.13

5.8 Mäns våld mot kvinnor är ett 

allvarligt samhällsproblem 

(Stockholms Län)

• att S-kvinnor verkar för att ett tillägg till lagstiftningen om 

misshandel införs, där behandling av män som misshandlar kvinnor i 

nära relationer, ingår som en del av straffpåföljder (Bifallen)

• att S-kvinnor verkar för att initiera fördjupade forskningsstudier i 

samarbete med universitet, hälso- och sjukvården, kriminalvården, 

socialstyrelsen samt eventuellt andra lämpliga samarbetspartner, 

vilket bidrar till att öka kunskapen om orsakerna till att män dödar den 

kvinna de har en nära relation till, hur män slutar att använda våld och 

vilken behandling som passar för alla grupper, samt att en granskning 

och utvärdering av resultaten följs upp och presenteras (Besvarad)

• att S-kvinnor verkar för att kvinnor och barn (misshandelsoffren) får 

ett adekvat och säkert personskydd utifrån enskilda behov, så att de 

inte behöver flytta från sin hemkommun p.g.a. rädsla för sitt liv 

(Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:So640 "Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt 

samhällsproblem" har lagts. Motionen föreslår bl.a. ett behandlingsprogram för 

våldsutövande män som en del i straffpåföljden och ett adekvat och säkert personskydd för 

kvinnor och barn som utsatts för våld, så att de kan bo kvar i hemmet.

• Mäns våld mot kvinnor har lyfts i en rad sammanhang, i politiska debatter och i nyheter 

och debattartiklar av S-kvinnor både lokalt och nationellt, se motion 5.13.

5.9 Rätt till kvarboende för kvinnor i 

utsatta hemmiljöer 

(Skåne)

• att möjligheten för personer som söker hjälp för våld i hemmet att 

bo kvar på sin bostadsadress införs (Bifallen)

• att rätten till permanent kvarboende ska vara en möjlighet (Bifallen)

• Se motion 5.8

5.10 Allmän rättshjälp vid bodelning

(Västernorrland)

• att kvinnor ska få rätt att söka allmän rättshjälp vid bodelning i ovan 

beskrivna situationer (Bifallen)

• att S-kvinnor arbetar för att möjligheten att söka rättshjälp vid 

bodelning ses över och utökas. (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:Ju415 "Allmän rättshjälp vid bodelning" har lagts med förslag 

om att se över möjligheten för kvinnor att få rätt att söka allmän rättshjälp vid bodelning. 
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5.11 Kvinnor och barn som tvingas fly 

sina hem

(Skåne)

• att S-kvinnor i Skåne inventerar antalet och behovet av platser av 

kvinno- /tjejjourer i länet (Besvarad)

• att S-kvinnor i kommuner med socialdemokratiskt styre initierar 

upprättandet av handlingsplaner för bostadsfrågan för våldsutsatta 

kvinnor och barn (Besvarad)

• att S-kvinnor i borgerligt styrda kommuner motionerar i fullmäktige 

om upprättandet av handlingsplaner för bostadsfrågan för 

våldsutsatta kvinnor och barn (Besvarad)

• att S-kvinnor i Skåne undersöker samarbetsmöjligheter med 

exempelvis Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (Besvarad)

• Besvarad

• Riksdagsmotion 2013/14:C454 "En modern bostadspolitik" har lagts som särskilt lyfter 

problemen med boendefrågan för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. 

5.12 Finansiering av kvinnojourer 

(Kristinehamn)

• att ändra nuvarande lagstiftning kring ideella organisationer till att 

utforma en allmän lagstiftning för ideella organisationer som 

kvinnojourer (Besvarad)

• att ett tydligare krav kan ställas på kommunerna om finansieringen 

till en kvinnojour (Besvarad)

• att utreda om det finansiella ansvaret kan finnas under en 

huvudman (Besvarad)

• Besvarad

• Se motion 5.13

5.13 Stöd till kvinnojourer

(Östergötland)

• att ekonomisk säkra Kvinnojourernas verksamhet (Bifallen) 

• att lösningen är långsiktig (Bifallen)

• att s-kvinnor i riksdagsgruppen ges i uppdrag att motionera om en 

utredning om hur stat, kommun och andra aktörer ska säkra 

kvinnojourernas verksamhet långsiktigt. (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:So641 "Långsiktig finansiering av idéburna organisationer såsom 

kvinnojourer" har lagts. Motionen kräver att det följs upp och utreds om de idéburna 

organisationerna, såsom kvinnojourer, verkligen har långsiktiga och stabila förutsättningar.

• Riksdagsmotion 2013/14:So637 "Långsiktigt stöd till kvinnojourerna" har lagts med 

förslag om att kommunernas stöd till kvinnojourerna är långsiktigt för att garantera att 

våldsutsatta kvinnor och barn får stöd och hjälp av god kvalitet oavsett var de är bosatta.

• S-kvinnor har i flera debattartiklar lyft kravet på långsiktig finansiering av kvinnojourernas 

verksamheter. Inför 25 november, internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor, skrev 

S-kvinnor en rad lokala debattartiklar om stödet till kvinnojourer och kommunernas ansvar 

för våldsutsatta kvinnor i ett tiotal distrikt, samt i debatt med Maria Arnholm i Feministiskt 

Perspektiv. Inför julen 2014 skrevs ytterligare lokala artiklar, i samband med att Alliansen + 

SD röstat ner budgeten och med det tillskottet som Kvinnojourerna skulle fått på 100 

miljoner. Artikeln publicerades i ett 20-tal distrikt.
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5.14 Se över och anpassa två-

årsregeln

(Stockholms Län)

• att S-kvinnor verkar för att lagen ändras och anpassas till den 

verklighet som globaliseringen av människors resande och parbildande 

innebär (Besvarad)

• att S-kvinnor verkar för att alla former av våld mot kvinnor som 

kommit till Sverige, ska betraktas på samma sätt som våld mot kvinnor 

som är medborgare i Sverige (Bifallen)

• 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. (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:Sf327 "Översyn och anpassning av tvåårsregeln" har lagts med 

förslag om att se över tvåårsregeln, att våld mot kvinnor ska betraktas på samma sätt 

oavsett kvinnans bakgrund och härkomst samt att nyanlända kvinnor ska få reda på sina 

juridiska rättigheter vid ankomsten till Sverige. 

5.15 Barn och ungdomar i arrest och 

häkte

(Örebro)

• att uppdra åt våra kvinnor i riksdagen att driva de krav som 

Barnombudsmannen formulerat (Bifallen)

• att uppdra åt förbundsstyrelsen att på olika sätt synliggöra och bilda 

opinion för ovanstående krav (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:Ju411 "Barn och unga i arrest och häkte" har lagts. Motionen 

föreslår en översyn och förändring av regelverk och praxis för barn och ungdomar i arrest 

och häkte samt att regeringen uppdrar åt polismyndigheterna att föra särskild statistik över 

barn och unga (personer under 18 år) i arrest och häkte.

6.1 Nerdragning av vapenexporten

(Skåne)

• att socialdemokraterna verkar för att den svenska vapenexporten 

skall upphör (Besvarad)

• Besvarad

• Riksdagsmotion 2013/14:U296 "Om den svenska vapenexporten" har lagts och framhåller 

att Sverige inte ska exportera vapen till diktaturer och att detta måste tydliggöras med ett 

uttryckligt demokratikriterium för tillståndsgivande.

6.2 Sverige ska inte vara i krig

(Stockholms stad)

• att Sverige genast lämnar kriget i Afghanistan och inte deltar som 

krigförande part i något annat krig (Besvarad) 

• att ytterligare stöd ges till Afghanistankommittén för att uppnå FN:s 

milleniemål i Afghanistan före år 2015 (Besvarad)

• att de 100 miljoner som avsatts för att informera ungdomen att 

soldater behövs och att de ska delta i krig istället överförs till 

utbildning för fredsmäklare och fredsinsatser (Besvarad)

• att FN-besluten att öka andelen kvinnor i beslutsfattande och 

fredsfrämjande insatser skall genomföras (Besvarad)

• att kravet överlämnas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen 

och utrikesutskottet (Besvarad)

• Besvarad

• Riksdagsmotion 2013/14:U268 "Ny handlingsplan för resolution 1325" har lagts med 

förslag att regeringen verkar för att målet ska vara minst 40 % kvinnor på alla nivåer i 

beslutsprocesser för fred och säkerhet.
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6.3 Kärnkraftverken i norra Europa

(Norrbotten)

• att vi påtalar i lämplig instans viktigheten av att Länsstyrelsen i 

Norrbotten måste också se sitt ansvar för risker utanför våra gränser 

(Besvarad)

• att vi påtalar att Sveriges Länsstyrelser eller annan instans bör ges 

befogenheter (Besvarad)

• att också ha ett ansvar för miljörisker och ifall det händer något 

utanför våra gränser som kan påverka våra invånare. (Besvarad)

• att motionen tas upp i lämplig instans Om den bifalls den skickas 

vidare till kvinnoförbundets årskongress (Besvarad)

• att att-satserna vid bifall skickas till S-gruppen i EU (Besvarad)

• att att-satserna vid bifall skickas till riksdagens S-grupp (Besvarad)

• Besvarad

• Se motion 6.4

6.4 Krisplanering och beredskap vid 

en kärnkraftsolycka 

(Enskild)

• att Sverige upprättar en krisplanering och beredskap vid en 

kärnkraftsolycka. (Besvarad)

• Riksdagsmotion 2013/14:S6051 "Kärnkraften oroar" har lagts, som framhåller vikten av 

att kärnkraften ständigt måste bevakas och utvärderas för att hotbilden ska minskas.

7.1 Program för miljö, hållbar 

utveckling och jordens 

överlevnad

(Örebro)

• att ett program utarbetas som omfattar de viktiga framtidsfrågorna 

om miljön, hållbarheten och jordens överlevnad (Bifallen)

• att hemsidan ses över så att man enkelt hittar all text som visar vad 

vi tycker om t.ex. miljöfrågorna (Bifallen)

• Ett arbete har påbörjats med att ta fram ett besiktningsunderlag, för att granska det 

lokala miljöarbetet i kommuner och landsting på temat "Det börjar med dig och mig". 

• Hemsidan har strukturerats om. Information om miljöfrågorna finns bland annat under 

"Vår politik A-Ö/Miljö" och "Vår politik/Politisk plattform".

7.2 Strategi för vindkraft

(Örebro)

• att uppdra till förbundsstyrelsen att i partiet driva frågan om att 

både en nationell vindkraftsstrategi och en nationell strategi för 

vindkraft till havs utarbetas (Besvarad)

• Besvarad

7.5 Enhetliga elpriser i Sverige

(Skåne)

• att indelningen i elprisområden avvecklas (Bifallen) • Riksdagsmotion 2013/14:N407 "Elprisområden" har lagts med förslag om att indelningen i 

elprisområden förändras för att konkurrenskraften mellan företag inom landet ska fungera 

på ett mer rättvist sätt liksom för konsumenter.

7.6 Elbolagen gör oss livegna

(Enskild)

• att en blocköverskridande överenskommelse om den framtida 

energipolitiken snarast kommer till stånd (Besvarad)

• Besvarad

8.1 Öka tillgången på kollektivhus i 

Stockholm

(Stockholms län)

• att man skapar kollektivhus i de nya bostadsområden som planeras 

och byggs (Besvarad)

• att mer information skapas om kollektivhus  (Besvarad)

• Besvarad

• Riksdagsmotion 2013/14:C400 "Öka tillgången till kollektivhus" har lagts. Motionen 

framhåller fördelarna med kollektivhus, att det behövs ökad kunskapsspridning i samhället 

om kollektivhusmodellen och att kollektivhus som boendeform finns med som alternativ 

när nya bostadsområden byggs och planeras.
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9.2 Oläsbara texter på förpackningar

(Norrbotten)

• att vi uppmanar tillverkarna att uppfylla lagen som säger att 

informationen ska vara lättläst (Besvarad)

• att vi kräver också att Läkemedelsverket, som är tillsynsmyndighet 

skärper kontrollen (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:So675 "Läsbara innehållsförteckningar" har lagts, som 

framhåller att bransch och tillsynsmyndighet måste ta ett större ansvar och underlätta för 

konsumenter som vill veta vad livsmedel och produkter innehåller.

9.3 Fyra av tio matvaror brister i 

märkning 

(Norrbotten)

• att vi kräver att livsmedelslagen skall följas av tillverkare och 

livsmedelsförsäljare avseende varors märkning (Besvarad)

• att motionen tas upp i lämplig instans Om den bifalls den skickas 

vidare till kvinnoförbundets årskongress (Besvarad)

• Besvarad

9.5 Läkarintyg vid sjukpenning

(Skurup)

• att S- kvinnor verkar för att nationella riktlinjer för vad ett läkarintyg 

ska innehålla upprättas (Besvarad)

• 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 (Besvarad)

• Besvarad

9.6 Särskilt tandvårdsstöd

(Skurup)

• 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 (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:So615 "Tandvård som ett led i sjukvårdsbehandlingen" har lagts. 

Motionen föreslår att patienter med Sjögrens syndrom och strålskadade patienter med 

muntorrhet bör få tandbehandling som ett led i sjukvårdande behandling och betala 

sjukvårdsavgift istället för att betala enligt tandvårdstaxan.

9.7 Gratis mammografi

(Trelleborg)

• att avgiften för mammografi slopas i hela landet (Bifallen)

• att uppdra till S-kvinnor aktiva i landstingspolitiken att ta initiativ till 

att avgiften tas bort (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:So650 "Gratis mammografi och likvärdig fullgod 

bröstcancerbehandling i hela landet" har lagts. Motionen kräver att likställighetsprincipen i 

vården säkras och att en översyn sker på nationell nivå.

• Ett pressmeddelande som lyfte fram kravet på gratis mammografi skickades ut inför 

förbundsmötet.

• En lokal debattartikelserie skrev i november 2013, som publicerades i ett tiotal distrikt 

med S-kvinnors ordförande + respektive distriktsordförande, bland annat i HelaHelsingland, 

VF, JönköpingsNytt, Norran, Folkbladet och även SR och SVT rapporterade om S-kvinnors 

krav. 

9.8 Lagstifta om att alla 

receptbelagda mediciner ska 

vara försäkrade

(Östergötland)

• att alla receptbelagda mediciner ska var lika försäkrade enligt lag 

(Bifallen)

• att rättighet till att neka utbyte av medicin, när försäkring saknas, 

ska vara självklar och kostnadsfri (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2014/15:1133 "Läkemedelsförsäkringen" har lagts. Motionen kräver att 

det blir obligatoriskt för alla företag som vill sälja receptbelagd medicin via apoteken att 

ansluta sig till Läkemedelsförsäkringen. I väntan på en obligatorisk läkemedelsförsäkring 

bör patienter ha rätt att neka utbyte av medicin i de fall då försäkring saknas.
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9.9 Etablera kunskapscentra för att 

stödja kvinnor i övergångsåldern

(Östergötland)

• att ta initiativ till att sjukvårdssatsningar gjorda hittills rörande mer 

systematisk hjälp till kvinnor i övergångsålder kartläggs på både 

regional- och nationell nivå (Besvarad)

• att främja och se över möjligheten att starta både regionalt och 

nationellt kunskapscentra för att stödja kvinnor i klimakteriet (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:So625 "Övergångsåldern och klimakteriet" har lagts, som 

framhåller att det behövs mer samlat stöd och forskning om klimakteriet och 

övergångsbesvär.

9.10 Exponeringsförbud för 

tobaksvaror

(Östergötland)

• att exponeringsförbud för tobaksvaror i alla butiker där tobak säljs 

skall införas (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:So612 "Exponeringsförbud för tobaksvaror" har lagt med förslag 

om att införa ett exponeringsförbud i linje med tobakskonventionen som Sverige har 

ratificerat. 

9.11 Får vi tillgång till rätt 

rehabilitering

(Uppsala)

• att förbundet tar fram ett underlag på hur det ser ut i den svenska 

sjukvården avseende medicinsk rehabilitering efter exempelvis 

operation eller skador (Besvarad)

• att förbundet ser över vilka kriterier som styr möjligheten till 

återkommande rehabilitering för kvinnor med varaktiga diagnoser, 

exempelvis reumatism, neurologiska sjukdomar mm (Besvarad)

• Besvarad

9.12 Sverige, farligt för invandrares 

hälsa

(Stockholms län)

• att S-kvinnor verkar för att tillsätta en utredning bestående av 

sakkunniga inom respektive område utifrån de uppgifter som framgår 

av SCB rapporten (Besvarad)

• 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) 

(Besvarad)

• att S-kvinnor tar initiativ till att ett studiematerial tas fram om de 

frågor som beskrivs i motionen (med särskilt fokus på kvinnors 

situation). (Bifallen)

• Att-sats 1-2 besvarade

• Initiativ har tagits till ett studiematerial på temat "Sverige, farligt för invandrares hälsa", 

med bakgrundsmaterial och dialog med ABF om hur detta kommer att utformas. 

• Socialdemokraterna arbetar också med ett studiematerial om Jämlik hälsa, där S-kvinnor 

ska se till att våra frågor lyfts in. 

9.13 Användning av solarium gällande 

barn och ungdomar

(Skåne)

• att målsman måste ge sitt tillstånd för användande av solarium 

gällande barn under 18 år (Bifallen)

• att översända motionen till S-kvinnor verksamma inom berörda 

instanser (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:Fö243 "Skyddsregel gällande solariesolande för barn under 18 

år" har lagts med förslag om målsmans tillstånd för användande av solarium för barn under 

18 år. 
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9.17 Hälsosam mat på våra sjukhus

(Enskild)

• att i riksdagen ta initiativ till att utreda kostens betydelse som 

grunden till sjukdom samt kostens betydelse till att motverka sjukdom 

(Besvarad)

• att i riksdagen ta initiativ till att den mat som serveras på sjukhusen 

stödjer kroppens immunförsvar och är så näringsrik som möjligt 

(Besvarad)

• att i riksdagen ta initiativ till att utreda vilken kost som innehåller 

mest näring som understödjer kroppens immunförsvar (Besvarad)

• att i riksdagen ta initiativ till att kostråd vid sjukdom ges enligt 

vetenskaplig grund (Besvarad)

• 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 (Besvarad)

• att i riksdagen ta initiativ till att reformera dietistutbildningen på 

sådant sätt att den till dess innehåll verkar utifrån vetenskaplig grund 

(Besvarad)

• Besvarad

9.19 Kost som recept

(Enskild)

• att Socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till att utreda 

möjligheten till att sjukvården inför kost på recept så som det är med 

motion (Besvarad)

• att Socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till att lagfästa kravet 

att sjukvården har en skyldighet att informerar om kostens betydelse 

för hälsa (Besvarad)

• att Socialdemokraterna i riksdagen tar initiativ till att på 

läkarutbildningen utöka kunskapen om kostens betydelse för att bota 

eller lindra sjukdomar (Besvarad)

• att Socialdemokraterna aktivt lämnar förslag till riksdagen gällande 

oberoende forskning kring kostens betydelse för olika sjukdomar 

(Besvarad)

• att Socialdemokraterna tar initiativ till att utreda vilken kost som ska 

erbjudas inom sjukvården som har närande och helande verkan 

(Besvarad)

• Besvarad
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9.21 Oberoende kostforskning

(Enskild)

• att i riksdagen ta initiativet till att oberoende forskning kring kost 

och hälsa påbörjas samt bekostar detta med skattemedel (Besvarad)

• att i riksdagen ta initiativ till att påbörja en hälsorevolution där 

kosten är den grundläggande faktorn till att stärka människors 

självläkningsförmåga (Besvarad)

• att i riksdagen ta initiativ till att påbörja en hälsorevolution i form av 

att informera om kostens betydelse för sjuklighet respektive läkekraft 

(Besvarad)

• Besvarad

10.1 Räddningstjänst och stadsbidrag

(Gävleborg)

• att S-kvinnor driver och utreder frågan i motionens anda så att de 

räddningstjänstförbund som agerar inom högriskområden och som 

har Seveso-anläggningar kan få högre statsbidrag för sitt uppdrag 

(Besvarad)

• att motionen skickas till S-kvinnor i riksdagen så att de kan verka för 

att förändra statsbidragens fördelning till räddningstjänsten i 

motionens anda. (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:Fö236 "Sevesoanläggningar" har lagts med krav på att 

skyndsamt analysera möjligheten till viktade statsbidrag för de kommuner som har Seveso-

anläggningar.

10.2 SMS-lånen

(Gävleborg)

• 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 (Besvarad)

• Besvarad

10.3 Yrkestrafik som utnyttjar svenska 

vägar

(Norrbotten)

• att reglerna för yrkesfordonstrafik genom Sverige ses över (Bifallen)

• att motionen antas av distriktets och skickas vidare till 

förbundsmötet (Bifallen)

• att motionen antas av förbundets kongress och skickas vidare till S-

bänken för behandling (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:T516 "Skärpt lagstiftning mot olaglig tung trafik" har lagts med 

förslag på åtgärder för att motverka den illegala trafiken och även komma åt annan 

kriminell verksamhet som följer i dess spår.

10.4 Stärkt arbete mot internationell 

skatteflykt

(Norrbotten)

• 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 (Besvarad)

• 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 (Besvarad)

• att motionen skickas till S-kvinnors årskongress för att vidta åtgärder 

i enlighet med att-sats 1 (Besvarad)

• att motionen skickas till S-gruppen i EU för att vidta åtgärder i 

enlighet med att-sats 2 (Besvarad)

• att motionen bifalls (Besvarad)

• att årsmötet om motionen bifalls skickar motionen vidare i lämpliga 

politiska organ (Besvarad)

• Besvarad
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10.5 Verksamheter som skattar 

utomlands

(Norrbotten)

• att skattefinansierad verksamhet också beskattas i Sverige (Bifallen)

• att Svenska skattesystemet ses över för att undvika skattefällor för 

till och börja med, skattefinansierade verksamheter (Besvarad)

• Regeringen utreder vinster välfärden och i utredningen ingår att eventuella vinster i 

välfärden ska beskattas i Sverige.

• att-sats 2 besvarad

10.6 Nej till vinster i välfärden

(Skåne)

• att Socialdemokraterna skall säga nej till vinster i välfärden 

(Besvarad)

• att S-kvinnor verkar för att skattefinansierad välfärd ska drivas utan 

vinstmotiv (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:Fi286 "Nej till vinst som drivkraft i välfärden" har lagts. 

Motionen kräver att möjligheterna för riskkapitalister och andra aktörer att plocka ut 

privata vinster och göra andra former av värdeöverföringar från välfärdssektorn avsevärt 

begränsas, för att motverka att vinstintresset sätts före kvaliteten och för att upprätthålla 

välfärdssektorns framtida legitimitet.

• S/MP-regeringen har ingått en överenskommelse med V om välfärd utan vinstintresse. 

Skattepengar ska gå till den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som 

huvudregel återinvesteras i verksamheten. Förslag till beslut i riksdagen ska läggas i en 

proposition under 2016. Den föregås av en utredning som tillsätts i januari 2015.

• En utredning har tillsatts i riksdagen om vinster i välfärden, utredningen ska vara färdig 

och presenteras 20 juni 2016.

10.7 Styrmodeller i offentligt driven 

välfärd

(Stockholms stad)

• 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 

(Besvarad)

• S-kvinnor verkar för att Socialdemokraterna ska utveckla alternativ 

till den ekonomistyrning som i dag är dominerande i stora delar av 

offentlig sektor. (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:So633 "Revidera och utveckla styrmodeller i sjukvården" har 

lagts med förslag om att sjukvårdens organisation och styrmodeller revideras och utvecklas. 

10.8 Se över, förändra och 

tidsbegränsa nuvarande ROT-

avdrag

(Stockholms län)

• att S-kvinnor verkar för att se över, förändra och tidsbegränsa ROT- 

avdraget i dess nuvarande form (Bifallen)

• att S-kvinnor verkar för att en granskning och utvärdering av Rot- 

avdragsreformen enligt ovanstående frågeställningar, genomförs så 

snart det är möjligt (Bifallen)

• att S-kvinnor verkar för att ROT-avdraget även ska gälla för 

upprustning av hyresrätter. (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:Sk405 "ROT-avdraget" har lagts med förslag om att ROT-

avdraget behöver ses över, förändras och tidsbegränsas.
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10.9 Avskaffa RUT-avdraget i dess 

nuvarande form

(Stockholms län)

• att S-kvinnor verkar för att RUT-avdraget i dess nuvarande form 

avskaffas (Bifallen)

• 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 (Bifallen)

• 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 (Bifallen)

• 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 (Besvarad)

• Riksdagsmotion 2013/14:Sk383 "Skatteavdrag som undergräver den generella 

välfärdspolitiken bör undvikas" har lagts. Motionen framhåller att skatteavdrag som t.ex. 

RUT-avdrag och jobbskatteavdrag, som riktas enbart till vissa grupper, riskerar att 

undergräva den gemensamma välfärden och därför bör undvikas.

10.10 ROT och RUT

(Umeå)

• att RUT-bidraget avskaffas och skattemedel används till skola, vård 

och omsorg (Bifallen)

• Se motion 10.9

10.11 Förbud mot att teckna bindande 

avtal på telefon

(Stockholms län)

• 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 

(Besvarad)

• att överlämna motionen till S-gruppen i riksdagen för åtgärder i 

motionens anda (Besvarad)

• Besvarad

10.12 Polis och åklagarverksamheten

(Örebro)

• att uppdra åt våra S-kvinnor i riksdagen att aktualisera ovanstående 

frågor (Bifallen)

• att uppdra åt förbundsstyrelsen att föra in dessa frågor i partiets 

diskussioner och arbete med bl.a. betänkandet Straffrättsprocessen 

SOU 2013:17 (Bifallen)

• Riksdagsmotion 2013/14:Ju402 "En effektiv rättskedja" har lagts som framhåller vikten av 

att regeringen verkar för att samarbetet mellan den nya polisorganisationen och 

åklagarmyndigheten blir effektivt.
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10.13 Hela Sverige ska leva - vi måste 

stoppa de odemokratiska 

krafterna!

(Stockholms län)

• att överlämna motionen till partistyrelsen för beaktande i det 

kommande arbetet med valprogrammen inför valet 2014 (Besvarad)

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

ett socialdemokratiskt landsbygdsprogram med fokus på att hela 

landet ska leva (Besvarad)

• Besvarad

• Riksdagsmotion 2013/14:N366 "Hela Sverige skall leva" har lagts, som framhåller att de 

regionalpolitiska och landsbygdspolitiska frågorna bör upp på agendan och att det behövs 

ett landsbygdspolitiskt program.

• Inför valen 2014 presenterades S-kvinnors regionalpolitiska program ”Hållbara samhällen 

och en levande landsbygd”.

Övriga riksdagsmotioner från S-kvinnor:

• Motion 2013/14:U290 "Sexuell och reproduktiv hälsa som fokusområde för svenskt 

bistånd"
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