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1. En ordning där all vård enligt LSS blir ett statligt ansvar
Motionär: Anders Forss, Umeå Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp A
I dagsläget beskylls Socialdemokraterna av våra politiska motståndare – Måhända helt korrekt för
att vilja rusta ner LSS och skapa en ordning där de mest utsatta och hjälpbehövande i
samhällsbygget inte får det stöd och den hjälp de har rätt till enligt vår ideologiska grundsyn om
alla människors lika värde.
Därtill ser vi en verklighet växa fram där staten frånhänder sig betalningsskyldigheten för stöd
enligt LSS till landets kommuner genom att via Försäkringskassan se till att antalet
assistanstimmar enligt LSS understiger den nivå som innebär att staten ska bära kostnaden för
LSS stödet till de som är i behov av stöd enligt LSS. Det förfaringssättet från Försäkringskassan
innebär två allvarliga skeenden:
Den som är berättigad till stöd enligt LSS förlorar rätten till stöd enligt LSS.
Landets kommuner påförs ett utökat ansvar för att bära kostnaderna för stöd enligt LSS.
För mig som Socialdemokrat är detta helt förhållningssätt för oss som parti helt uteslutet då min
uppfattning är att vi som ett parti som ideologiskt förespråkar solidaritet, jämlikhet och alla
människors lika värde har en skyldighet att säkerställa att alla i samhället är lika mycket värda.
I min värld gäller den rätten även de med rätt till stöd enligt LSS så att de kan leva ett fullvärdigt
liv som ligger så nära en normal livsföring för icke hjälpbehövande som möjligt.
Därför vill jag med denna motion motionera och verka för att all vård enligt LSS från och med
motionens antagande ska bli en statlig angelägenhet med staten som ensam huvudman för alla
stödåtgärder enligt LSS.
Mitt yrkande blir därför följande:
att

Umeå arbetarekommun antar motionen som sin egen.

att

det Socialdemokratiska partidistriktet i Västerbotten antar motionen som sin egen.

att

det Socialdemokratiska partidistriktet i Västerbotten via sina folkvalda
riksdagsledamöter trycker på för att motionens andemening ska bli verklighet
genom att uppdra åt dem att i riksdagen motionera i enlighet med motionens
andemening.

Anders Forss
Kassör Ersboda S-förening
Umeå arbetarekommuns motionssvar ”en ordning där all vård enligt LSS blir ett statligt
ansvar”
Motionären föreslår att staten ska vara huvudman för all LSS och att staten ska bära kostnaden
för all assistans enligt LSS. Det här är en komplex fråga som inte har ett enkelt svar.
Utgångspunkten måste alltid vara hur den enskilde kan tillgodose sig intentionerna i lagstiftningen
och de olika insatserna. Huvudmannaskapet inom LSS är idag delat mellan stat, landsting och
kommun. Styrelsen kan se att en överföring av detta till staten som motionären föreslår, inte är
okomplicerat då detta ligger långt ifrån statens kompetens. Att överföra huvudmannaskapet för
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LSS till staten skapar nya gränsdragningsproblem mot kommunerna genom att insatserna ändå
kommer behöva koordineras mot skola, socialtjänst och landsting. I SOU 2008:77 konstaterade
LSS-kommittén att det sammansatta huvudmannaskapet leder till en integrering i lokalsamhället,
vilket är väldigt viktigt för att den enskilde ska få vara en medborgare som andra.
Det finns alltså starka invändningar mot att bryta upp huvudmannaskapet för LSS och förflytta
det till statlig nivå. Den insats som styrelsen däremot tydligt ser behov av förändringar runt är
den personliga assistansen. Här skulle ett statligt huvudmannaskap troligtvis leda till mindre
dubbelarbete, enklare för den enskilde att flytta till andra kommuner samt minskade behov av
gränsdragning. Men man ska ha klart för sig att detta inte är utan nackdelar. Kopplingen till andra
LSS-insatser bryts upp än mer.
Styrelsen föreslår representantskapet att besluta:
att
sända motionen som enskild till Distriktskongressen 2018
Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid möte 2017-12-11
att
skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2018
Distriktsstyrelsens svar på motion 1
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå motionen

Förutom det som redan finns med i Umeå arbetarekommuns mycket omfattande motionssvar, så
vill Distriktsstyrelsen också lyfta att det just nu pågår en omfattande del utredningar på
regeringsnivå gällande just den personliga assistansen och LSS. Vi behöver avvakta resultaten
utav dessa och se vilka förslag, lagändringar och riktlinjer som den socialdemokratiska regeringen
drar upp och utifrån det agera.
Redan idag driver både riksdagsledamöter från länet och övriga Sverige frågan om assistans och
LSS både i den socialdemokratiska riksdagsgruppen, på departementet och i enskilda samtal med
vår minister Åsa Regnér. Att fortsätta det arbetet som redan är igång genom att skriva motioner i
riksdagen om detta högst aktuella och viktiga ämne är kanske inte rätt väg att gå framåt just nu
när vi själva sitter i regeringsställning. Vi har nu fördelen att vi kan påverka vår regering genom
dialog internt - vilket är ett mycket kraftfullare arbetssätt att kunna påverka och kunna få till en
förändring.
Sedan vet vi inte hur laget för regeringsuppställningen ser ut till hösten efter riksdagsvalet. Men
skulle vi tappa regeringsmakten så kommer länets riksdagsledamöter att fortsätta driva frågan om
LSS och personlig assistans i opposition.

2. Inkludering av tandvården i högkostnadsskyddet för sjukvården
Motionär: Anders Forss, Umeå Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp A
Vi har i dagarna från Socialstyrelsen nåtts av information om att så många som 7 av 10
samhällsmedborgare avstår från förebyggande tandvård därför att tandvården är dyr och därför
att tandvården inte inryms inom ramen det högkostnadsskydd som gäller för övrig sjukvård.
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Det innebär att tandvård och god munhälsa blivit till en klassfråga vilket är en företeelse som inte
hör hemma i ett jämlikt och solidariskt Sverige styrt av Socialdemokraterna.
För mig är det självklart att munnen är en del av kroppen och att munnen därför ska ingå i
samma ram för högkostnadsskydd som resten av kroppen. Ett av de bärande argumenten för att
det så ska bli fallet är att god munhälsa är en grundläggande förutsättning för en god självkänsla
och därmed ett gott självförtroende. Motsatsen – Dvs. det som blir effekten av en dålig munhälsa
är dålig självkänsla och avsaknad av självförtroende vilket lägger sig som en våt filt över
individens möjligheter till personlig utveckling, vidareutbildning och yrkesmässig karriär.
Mot den bakgrunden är mitt yrkande följande:
att

Umeå Arbetarekommun antar motionen som sin egen att skicka vidare till
distriktskongressen.

att
att

Socialdemokratiska partidistriktet i Västerbotten antar motionen som sin egen.
Socialdemokratiska partidistriktet gentemot partiet centralt genom våra
riksdagsledamöter driver på för att motionens andemening och förslag om att
inkludera tandvården i högkostnadsskyddet för övrig sjukvård att bli verklighet.

Anders Forss
Kassör Ersboda S-förening.
Umeå arbetarkommuns motionssvar ang inkludering av tandvården i
högkostnadsskyddet för sjukvården
AK-styrelsen delar motionärens uppfattning om att jämlik tandhälsa är en viktig politisk fråga. I
ett tidigare beslut på Socialdemokraternas jobbkongress 2009 anges redan att ”vårt långsiktiga
mål är ett högkostnadsskydd av samma modell som inom hälso- och sjukvården.” Motiveringen
är att tänderna ska ses som en del av kroppen. Genom detta ska ingen behöva ha eftersatt
tandvård på grund av höga kostnader. Reformen är dock förenad med stora kostnader och tuffa
prioriteringar. AK-styrelsen ser därför mycket positivt på de förändringar som regeringen gjort på
området i syfte att stärka tandhälsan och minska kostnaderna för den enskilde. Ett tydligt
exempel på detta är att åldersgränsen för kostnadsfri tandvård för barn och unga stegvis höjs.
Redan i år höjdes åldersgränsen till att omfatta personer till och med 22 år och 2019 inkluderas
även personer fram t.o.m. 23 års ålder. Genom att höja åldersgränsen för fri tandvård kan vi
grundlägga en god tandhälsa i unga år. Det leder till att vi på sikt även kan minska skillnaderna i
tandhälsa, och därmed hälsoklyftorna i befolkningen.
AK-styrelsen ser även positivt på att det allmänna tandvårdsbidraget för äldre har setts över.
Redan 1 juli 2017 trädde nya reglerna i kraft vilket innebär att alla personer över 65 omfattas av
det allmänna tandvårdsbidraget för äldre. Tidigare var åldersgränsen 75 år och äldre. Beslutet
innebär att fler ges möjlighet till en god tandhälsa.
Förutom det statliga tandvårdsbidraget finns möjligheten att teckna Abonnemangstandvård hos
Folktandvården. I Västerbottens läns landsting går det under namnet Frisktandvård och innebär
regelbunden tandvård till ett fast pris. En smart modell där tanken är att din friska mun ska
fortsätta vara frisk eller din tandhälsa ska förbättras om det behövs. Det ger den enskilde
möjlighet att planera sina tandvårdskostnader, vilket är positivt. På hemsidan 1177.se/tänder kan
man ta del av hur det nuvarande högkostnadsskyddet fungerar. Där ges även råd och kunskap när
det gäller munhälsa.
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Vid partikongressen 2017 beslutades att dagens system behöver utredas för att närma sig hälsooch sjukvårdens system i syfta att gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Steg ska tas
under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård där tandhälsa inte är en klassfråga.
Styrelsen föreslår representantskapet besluta
att
anse motionen besvarad
att
skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2018
Umeå Arbetarekommuns representantskap beslutade vid möte 2017-12-11
att

skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2018.

Distriktsstyrelsens svar på motion 2
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

anse motionen besvarad

Distriktsstyrelsen delar Umeå Arbetarekommuns uppfattning om att jämlik tandhälsa är en viktig
politisk fråga samt att de förändringar som den s-ledda regeringen gjort på området, i syfte att
stärka tandhälsan och minska kostnaderna för den enskilde, är ett tydligt tecken på att politik gör
skillnad och vår viljeinriktning som parti. Redan 2009 antog Socialdemokraternas jobbkongress
att ”vårt långsiktiga mål är ett högkostnadsskydd av samma modell som inom hälso- och
sjukvården.” Något som även förstärktes vid partikongressen 2017 där beslut togs om att dagens
system behöver utredas vidare för att närma sig hälso- och sjukvårdens system i syfta att gynna en
regelbunden och förebyggande tandvård. Genom detta ska ingen behöva ha eftersatt tandvård på
grund av höga kostnader. Reformen är dock förenad med stora kostnader och tuffa
prioriteringar, vilket gör att distriktsstyrelsen anser att motionen är besvarad.

3. Motion till distriktskongressen om tandvård
Motionär: Ulla Martinsdotter, Skellefteå Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp A
Tänderna är viktiga på många sätt. De är ex. den första instansen i matsmältningen, de har också
betydelse för utseendet. När man åldras blir tänderna skörare. För att fortfarande kunna delta i
det sociala livet blir tandläkarbesöken tätare och framförallt dyrare. Mångas plånbok klarar inte
längre av en större åtgärd. I den allmänna sjukförsäkringen har den som fyllt 85 år inga avgifter i
den samma. Men tänderna ingår tyvärr inte trots att de tillhör vår kropp.
Jag yrkar därför
att

tandvårdskostnad för äldre ses över och helst följer riktlinjerna i den allmänna
sjukförsäkringen

att

våra politiker arbetar för att tandvården för alla ålderskategorier skall ingå i den
allmänna sjukförsäkringen.

Ulla Martinsdotter
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Skellefteå Östra S-förening bestyrker denna motion
2018-01-10 ordf. Jasmine Ravaghi
Skellefteå Arbetarekommun har inte behandlat motionen
Distriktsstyrelsens svar på motion 3
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

anse motionen besvarad

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att jämlik och god tandhälsa är en viktig
politisk fråga. Distriktsstyrelsen ser därför positivt på de förändringar som den s-ledda regeringen
gjort på området, i syfte att stärka tandhälsan och minska kostnaderna för den enskilde. För oss
är det ett tydligt tecken på att politik gör skillnad och vår viljeinriktning som parti. Redan 2009
antog Socialdemokraternas jobbkongress att ”vårt långsiktiga mål är ett högkostnadsskydd av
samma modell som inom hälso- och sjukvården.” Något som även förstärktes vid partikongressen 2017 där beslut togs om att dagens system behöver utredas vidare för att närma sig
hälso- och sjukvårdens system. Distriktsstyrelsen ställer sig dock tveksam till att tandvården skulle
ingå i sjukförsäkringen utan förordar den linje som partikongressen beslutat.
Reformen är dock förenad med stora kostnader och tuffa prioriteringar, vilket gör att
distriktsstyrelsen anser att motionen är besvarad.

4. Vaccinationsprogrammet för alla barn
Motionär: Lars Åberg, Umeå Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp A
Jag tycker det är viktigt att alla barn vaccinerar sig enligt vaccinationsprogrammet som
Landstinget erbjuder. Vaccinationsprogrammet är för dessa sjukdomar: difteri, kikhosta,
stelkramp, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib), pneumokocker, mässling, påssjuka, röda
hund och Humant papillomvirus (HPV, endast flickor). Då vaccinationsprogrammet är ett bra
skydd mot allvarliga sjukdomar och förhindrar spridning av sjukdomar som kan ge livshotande
skador. Då vissa vårdnadshavare inte vaccinerar sitt barn kan det leda till barnet insjuknar helt
onödan samt sprider sjukdomen, vilket leder till en onödig belastning på sjukvården.
Att inte vaccinera sitt barn måste leda till konsekvenser för vårdnadshavarna då de utsätter barnet
för onödiga sjukdomar. Dessutom kostar det samhället pengar genom de barn som blir sjuka för
vård och VAB-dagar. Samhället måste ge en signal till vårdnadshavare som inte vaccinerar sina
barn - det accepteras inte!
I Frankrike har man haft diskussionen om obligatorisk vaccination av barn. Detta ledde till att
Nationalförsamlingen den 27 oktober, godkände att antalet obligatoriska vaccinationer för
småbarn ökade från tre stycken till elva stycken.
(http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/10/27/l-assemblee-nationale-vote-le-passage-de-3a-11-vaccins-obligatoires_5207043_1651302.html)
Nu är det dags att Sverige tar samma beslut som Frankrike har gjort och inför obligatoriskt
vaccination gällande vaccinationsprogrammet.
att

alla barn vaccineras obligatoriskt enligt vaccinationsprogrammet.

att

vårdnadshavare som inte vaccinerar sitt eller sina barn enligt
vaccinationsprogrammet får en lämplig påföljd.
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Lars Åberg
Ålidhem-Sofiehems s-förening
Motionen antogs av Ålidhem-Sofiehems s-förening den 1 november 2017.
Umeå arbetarekommuns motionssvar ang vaccinationsprogrammet för alla barn
AK-styrelsen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att barn vaccinerar sig enligt
vaccinationsprogrammet. Det är ett erbjudande och bygger på frivillighet. Det är viktigt att
informera om programmet och möta oro med fakta. Den svenska sjukvården bygger på
frivillighet och gemensam förståelse för vad som är bra. Sverige har också bättre
vaccinationstäckning än länder som har krav. Nationellt ligger vaccinationsgraden på 97,5
procent, i Västerbotten ligger siffran på 98,8 procent.
Styrelsen föreslår representantskapet besluta
att

skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2018.

Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid möte 2017-12-11
att

skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2018.

Distriktsstyrelsens svar på motion 4
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå motionen

Distriktsstyrelsen instämmer i Umeå arbetarekommuns svar.

5. Könsneutrala personnummer
Motionär: Robert Lindgren, Robertsfors Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp A
Idag ser ett personnummer ut på följande sätt [ÅÅMMDD±FFFK].
Dom 6 första siffrorna är det År, Månad och Dag man är född, - eller + förändras med tiden, det
blir ett + tecken 100 år efter födelse. Det intressanta kommer efter ±, då kommer ett
födelsenummer på 3 siffror och sist kommer en kontrollsiffra.
Födelsenumret har den egenskapen att den 3:e siffran säger vilket kön personen i fråga har. Det
här har flera problem. Ett administrativt problem är att för vissa datum har eller håller
födelsenumren på att ta slut. Ett mer verkligt problem upplever personer som håller på att
korrigera sin könstillhörighet.
Tänk att ditt personnummer säger att du är ett kön men din person säger att du är ett annat.
Problemen kan uppstå i allt från kassan på konsum till passkontrollen på arlanda och det är dom
praktiska problemen. Lägg till dom att du måste berätta något om dig själv som personen i kassan
på konsum eller passkontrollanten inte har något som helst med att göra.
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Med anledning av ovanstående yrkar jag på
att

distriktets förtroendevalda arbetar för ett införande av könsneutrala
personnummer.

Robertsfors arbetarekommuns motionssvar
Födelsenumren håller på att ta slut vilket i sig är ett problem. En del länder har infört
könsneutrala personnummer och andra har gjort andra lösningar. Det vore intressant att ta del av
andra länders erfarenheter för att se vad den bästa lösningen är för vårt land. Den
socialdemokratiska regeringen bör ta initiativ till att en utredning görs i denna fråga.
Robertsfors arbetarekommun beslutar att skicka motionen som enskild till distriktskongressen.
Distriktsstyrelsens svar på motion 5
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

bifalla motionen

Under S-kongressen i mitten av april 2017 avhandlades två motioner av lokala partidistrikt: en om
att införa ett tredje juridiskt kön och en om att könsneutrala personnummer ska utredas. Båda
motionerna avslogs dock av kongressen.
Däremot vet distriktsstyrelsen att en liknande motion nästintill som den motionären har skrivit
också har lagts i Riksdagen under hösten 2017 till Skatteutskottet utav riksdagsledamot Anna
Wallén (S), ”Könsneutrala personnummer Motion 2017/18:665” (motionen finns i sin helhet sist
i motionssvaret)
Det kan uppstå en mängd svåra situationer i vardagen för exempelvis de som är på väg att byta
juridiskt kön men där den juridiska processen ännu inte gått igenom. Men även för de som har
bytt juridiskt kön. Att behöva visa gamla intyg vid arbetsintervjuer tex. Skulle det dessutom
förekomma transfobi på arbetsplatsen riskerar man att “sorteras bort” och blir kanske aldrig
kallad på nästa arbetsintervju.
Om personnumren istället hade varit könsneutrala, hade samma utsatthet förmodligen inte
existerat och vi hade kanske inte heller sett samma negativa socioekonomiska konsekvenser eller
samma höga grad av psykisk ohälsa bland våra unga inom denna grupp.
Myndigheter uppdaterar sina rutiner ofta för att inte bygga in hinder för de som har bytt juridisk
könstillhörighet tex. Men långt ifrån allt ligger inom de olika myndigheternas mandat och nya
rutiner tar tid att implementera.
På Irland och i Storbritannien liksom i flertalet europeiska länder är personnumren könsneutrala.
Norge meddelade 2014 att de går över till könsneutrala personnummer.
Könsmarkörer kan finnas på andra sätt, när det är mer relevant. Exempelvis kan statistik över
jämställdhet och möjlighet att genomföra registerdata föras ändå, utan att juridiskt kön är synligt i
vardagen, eftersom det könsneutrala personnumret knyts till ett juridiskt kön i skatteverkets
digitala personbild tex. Könsmarkörer eller markörer som visar vilka kroppsdelar en person har,
kan finnas i patientjournaler så att exempelvis kallelser till cellprov går till alla med livmoder, även
de som har bytt juridiskt kön till man.
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Det finns svårigheter kring att införa könsneutrala personnummer, bland annat när det gäller
behov av korrekt statistik för att få en överblick över till exempel jämställdhetsfrågor. Särskilt
som jämställdhetsarbetet i Sverige till stor del baseras på våra personnummer. Men det finns
också de som anser att dagens sätt att samla in statistik kan vara missvisande genom att det inte
speglar människors egna erfarenheter och självupplevda könsidentitet.
Förra året rapporterade Dagens nyheter att tusentals personer får påhittade födelsedagar av
Skatteverket eftersom sifferkombinationerna inte räcker för den ökande befolkningen. Det var av
samma anledning som Norge då för några år sedan bestämde sig för att omforma systemet för
sina ”födelsenummer” – och passade på att göra dem könsneutrala.
Med hänvisning av att partikongressen avslog motionen i frågan anser Distriktsstyrelsen att
frågan är värd att ytterligare prövas utifrån ovan angivna argument.
Könsneutrala personnummer
Motion 2017/18:665
av Anna Wallén (S)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa
könsneutrala personnummer och tillkännager detta för regeringen.
Motivering
Varje svensk har ett unikt individuellt personnummer. Personnummer tilldelas sedan 1947 alla
som är folkbokförda i Sverige. Numret används vid identifiering. De första sex siffrorna är
personens födelsedatum, vilken följs av en fyrsiffrig kod. De påföljande tre siffrorna är ett
löpnummer, där tredje siffran beskriver personens kön – jämn siffra för kvinnor och udda för
män. Sista siffran är en kontrollsiffra som räknas fram ur de övriga.
För de flesta av oss är dessa förhållanden oproblematiska. Däremot kan de vara problematiska
för transpersoner och personer som är i begrepp att byta kön. Den legala processen vid
könsbyten kan ta lång tid, men personen vill naturligtvis bli identifierad som det kön den anser
sig tillhöra. När de måste uppvisa legitimation eller ange personnummer så kommer den tredje
siffran i löpnumret alltid identifiera dem som det kön de juridiskt tillhör.
En möjlighet som bör ses över är att ta bort könsbestämningen i löpnumret i slutet av ett
personnummer. På det sättet kan alla själva identifiera sig med den identitet de anser sig tillhöra.
Anna Wallén (S)
Motionen bereds i utskott
Motionskategori: Fristående motion
Tilldelat: Skatteutskottet
Händelser
Inlämnad: 2017-09-29
Granskad: 2017-09-30
Hänvisad: 2017-10-13
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6. Stärk anställdas rättigheter när lönen uteblir av ekonomiska skäl
Motionär: Magnus Eriksson, Norsjö Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp B
Svensk fackföreningsrörelse företräder sina medlemmar i många frågor. I företrädelsevis mindre
företag uppstår stundom situationen att arbetsgivaren saknar pengar för att betala lön till sina
anställda. Fackföreningarna hjälper medlemmarna genom att kräva utbetalning via förhandling
eller i vissa fall betalningsuppmaningar. I de fall där arbetsgivaren inte bestrider fordran ansöker
fackföreningen om konkurs vid tingsrätten.
Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att samtliga tillgångar, i den utsträckning det
går, används för att betala bolagets skulder.
När är det aktuellt med konkurs?
Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten på den ort där bolaget har sitt registrerade säte. Ett
aktiebolag ska försättas i konkurs om det befinner sig på obestånd. Obestånd innebär att bolaget
inte kan betala sina skulder/innestående löner till anställda och att betalningsproblemen inte
endast är tillfälliga.
Tingsrätten tar upp frågan om konkurs efter egen ansökan från aktiebolaget eller efter ansökan
från en borgenär. En person eller ett företag som har en fordring på bolaget kallas för borgenär.
När bolaget försätts i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Det är konkursförvaltarens
uppdrag att reda ut vilka tillgångar och skulder som finns i bolaget och därefter i en viss bestämd
prioriteringsordning betala borgenärernas fordringar. När det är klart redovisar
konkursförvaltaren sitt arbete till tingsrätten som avslutar konkursen.
Arbetsgivaren kan genom att göra lönefordran tvistig så sent som vid konkursförhandlingen i
tingsrätten förhindra domstolen att fatta beslut om konkurs utan att motivera vad som är tvistig.
Domstolen kan inte med dagens system ifrågasätta riktigheten i de tvistiga, med andra ord kan en
arbetsgivare helt oemotsagt anföra att en löneskuld inte är korrekt vilket försätter arbetstagarna
som inte fått lön oavsett om de är helt riktigt enligt lag och avtal i en situation där densamme
kanske inte får sin rättmätiga lön. Här vidtar tvisteförhandlingar mellan fack och arbetsgivare
enligt förhandlingsordningen och i slutändan domstol innan ärendet på nytt kan prövas mot en
konkurs. Denna process följer förhandlingsordningen och kan pågå i två år innan
arbetsdomstolen slutligen fäller avgörandet. Effekten för arbetstagaren förutsatt att denne har rätt
till lönen utifrån lag och avtal blir förödande, en två års väntan på exempelvis fem månadslöner.
Kongressen beslutar:
att

distriktsstyrelse kräver en lagändring i konkurslagen så att tingsrätten ges möjlighet
att bedöma hela bolagets ekonomiska situation.

att

distriktsstyrelse kräver en förändring där tingsrätten måste pröva arbetsgivarens
invändning vad gäller riktigheten mot anställdas krav på lön.

Magnus Eriksson
Styrelsen har behandlat den vid sitt möte den 5 december och föreslår medlemsmötet att ställa sig
bakom motionen och anta den som sin egen.
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Medlemsmötet den 11 december beslutade att Norsjö Arbetarekommun ställer sig bakom
motionen och antar den som sin egen.
Distriktsstyrelsens svar på motion 6
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

bifalla motionen

Distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionärens krav på en förändring av konkurslagen
så att tingsrätten kan pröva både ett bolags hela ekonomiska situation samt arbetsgivarens
invändning om riktigheten i anställdes krav på lön.

7. Lämna lönebildningen åt arbetsmarknadens parter
Motionär: Magnus Eriksson, Norsjö Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp B
I Sverige har vi under väldigt lång tid och med stor framgång tillämpat ”den svenska modellen”.
Upplägget där arbetsmarknadens parter tar ansvar för lönebildningen har stått sig väl och
levererat reallöneökningar till svenska arbetstagare samt placerat oss i världstoppen vad gäller
välfärd under överskådlig tid. En stor del i att denna modell har bidragit till Sveriges välstånd är
att politiken hållit fingrarna borta från lönebildningen. Med lärarlönelyftet utmanar man denna
framgångsfaktor.
Jag påstår inte att lärare eller för den delen andra grupper inom den kommunala välfärdssektorn
inte förtjänar högre lön och bättre villkor, men jag är fast övertygad om att arbetsmarknadens
parter kan hantera denna snedvridning inom ramen för ”den svenska modellen”. Politikens
uppgift är att fördela resurser både regionalpolitisk och mellan gemensamma intressen. Uppgiften
är grannlaga och ska ge en jämlik möjlighet till svenska skattebetalare att bo och verka i hela
landet. Politiken har vidare också till uppgift att tillse att medel finns för att tillgodose att
erforderlig personal kan anställas för att lösa uppgifterna på alla nivåer i offentlig sektor, vilket
skapar en stabil arbetsmarknad över hela linjen.
Kongressen beslutar:
att

distriktsstyrelsen aktivt i partiet verkar för att hålla politiken borta från
lönebildningen på svensk arbetsmarknad.

Magnus Eriksson
Styrelsen har behandlat den vid sitt möte den 5 december och föreslår medlemsmötet att ställa sig
bakom motionen och anta den som sin egen.
Medlemsmötet den 11 december beslutade att Norsjö Arbetarekommun ställer sig bakom
motionen och antar den som sin egen.
Distriktsstyrelsens svar på motion 7
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

bifalla motionen
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Distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionären att vi skall värna ”den svenska modellen” vilket
innebär att arbetsmarknadens partner tar ansvar för lönebildningen.

8. Pensionssystemet måste reformeras
Motionär: Ulf Björk, Per-Erik Johansson, Kuno Morén, Umeå Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp B
Regeringen öppnar för ett förslag om höjd pensionsålder redan före valet nästa år.
Ramarna för innehållet ska vara klara i november i år. Nu diskuteras bl a att höja den tidigare
pensionsåldern från 61 till 63 år och höja åldersgränsen för att jobba kvar från 67 till 69 år.
Den viktigaste utmaningen blir att vidta åtgärder för ett arbetsliv som inte sliter ut folk i förtid.
Olika branscher ser olika ut och ger mer eller mindre utslagning ifrån arbetslivet och de måste
kompenseras i framtiden om en höjning av pensionsåldern genomförs.
Pensionsfrågan har blivit mer och mer komplex och är kopplad till lön,
a-kassa och sjukpenning. En hel del lagändringar måste genomföras om en höjning av
pensionsåldern fastställs. Inte bara lagändringar utan även försäkringsskyddet som parterna är
överens om måste anpassas till höjd pensionsålder. Många pensionärer riskerar att hamna i
fattigdom och det är inte bara äldre som riskerar att hamna i fattigdom i framtiden utan även
yngre.
Nu är det dags att leva upp till partikongressens beslut i Sundsvall 1997.
Pensionssystemets grundläggande mål har alltid varit att motverka fattigdom bland äldre.
Översyn skulle genomföras av det reformerade pensionssystemet framgick enligt beslutet från
partikongressen 1997.
Alla i samhället såväl unga som gamla måste kunna lita på pensionssystemets hållbarhet. Nivåerna
i pensionssystemet ska ligga på samma nivå som i ATP systemet enligt beslutet vilket det inte gör
idag. De ojämställda pensionerna är ett stort problem som har sin grund i ett ojämställt samhälle
och arbetsliv.
Mot bakgrund av att pensionerna inte blev som det var tänkt på kongressen i Sundsvall är det
dags att följa upp kongressbeslutet genom att tillsätta en omfattande pensionsutredning som gör
en genomgripande analys och kommer med förslag om ett reviderat pensionssystem.
Det är nu 20 år sedan beslut på partikongressen i Sundsvall. Fortfarande är de ojämställda
pensionerna ett stort problem som har sin grund i ett ojämlikt samhälle och arbetsliv.
Efter fempartiuppgörelsen så har orättvisorna blivit större och kvinnorna är de stora förlorarna.
Nu är det dags att vi gör något åt pensionssystemet och att en heltäckande utredning genomförs.
Om inte övriga partier vill vara med så anser vi att socialdemokraterna kliver av
pensionsuppgörelsen och i så fall blir pensionerna en stridsfråga i valet.
Att följande att-satser bifalls
att

en översyn av det reformerade pensionssystemet genomförs i sin helhet

att

Umeå arbetarekommun bifaller motionen och sänder den vidare till
distriktskongressen

IF Metalls S-förening Södra Västerbotten
Ulf Björk
Per-Erik Johansson
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Gamla Gardets Socialdemokratiska förening i Umeå
Kuno Morén
Umeå arbetarekommuns motionssvar angående pensionssystemet
Motionen belyser ett antal omständigheter som motiverar och påvisar behovet av en
genomgripande översyn av befintligt pensionssystem.
I någon mån kan justering av pensionsålderns gränser skapa förutsättningar för högre pensioner,
men det krävs fler åtgärder för att komma till rätta med de svagheter och brister som motionen
pekar på.
Motionen pekar också på några av de konsekvenser och frågor som behöver lösas i den händelse
åldersgränserna för rätt till pension respektive rätt att jobba kvar ändras.
Styrelsen föreslår representantskapet besluta
att
anta motionen som Umeå Arbetarekommuns egen
att
skicka motionen till Distriktskongressen 2018
Umeå arbetarekommun beslutade vid representantskapsmöte 2017-12-11
att
anta motionen som Umeå arbetarekommuns egen och skicka den till
Distriktskongressen 2018.
Distriktsstyrelsens svar på motion 8
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

anse motionen besvarad

För distriktsstyrelsen råder inga tvivel, de som varit med och byggt upp vårt land har rätt till
trygghet under sin ålderdom. Alla pensionärer ska kunna leva på sin pension.
Vi vet idag att skillnaderna mellan pensionärer är stora. Många kan se fram emot en god och aktiv
pensionärstid med god ekonomi, andra lever under mycket knappa förhållanden. Oavsett om
man mäter relativt mot löntagares medianinkomst i EU som motionären lyfter fram eller i absolut
fattigdom i förhållandet till grundläggande basala behov i vårt svenska samhälle är det ingen
hemlighet att det finns pensionärer som har det väldigt tufft. Inte minst ensamstående äldre
kvinnor över 85 år lever med knappa resurser. Detta är något vi som parti ser och medvetet
jobbar för att förbättrar. Pensionerna speglar inkomsterna under livet. Även om Sverige är ett
relativt jämställd land så gör livsinkomstskillnaderna att kvinnor i genomsnitt har 30 procent lägre
pensioner jämfört med män.
Med anledning av detta har vi socialdemokrater just genomfört en större översyn av
pensionssystemet med just fokus på jämställdhet. Hela arbetet går att ta del av på regeringens
hemsida under pensionsgruppen. Arbetet har också lett att de sex partier som ingår i
pensionsgruppen har enats om en plan för det fortsatta arbetet med att minska skillnaderna
mellan mäns och kvinnors pensioner.
Handlingsplanen består av åtta delar där bland annat grundskyddet i pensionssystemet bestående
av bostadstillägg, garantipension, äldreförsörjningsstöd samt änkepension ska ses över och
redovisas under våren 2018 och där överföring av premiepension mellan makar ska bli enklare.
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Detta är viktigt eftersom vi vet att många pensionärer har det tufft och 80 procent av de som har
garantipension är kvinnor.
Men vi ska heller inte lura oss att tro att det är i pensionssystemet i sig lösningen på det stora
problemet med ojämställda pensioner ligger. Ska vi säkerställa jämställda pensioner så måste inte
minst arbetsmarknaden och familjelivets villkor diskuteras och förändras. Deltidsarbetets
utveckling för kvinnor och män, jämställdheten på arbetsmarknaden, uttaget i
föräldraförsäkringen och tjänstepensionens utformning är alla faktorer som direkt påverkar det
faktiska utfallet i pension, eftersom pension i grunden är uppskjuten lön. På det kan inga
förändringar i pensionssystemet råda bot, här behövs en förändring av samhället.
Socialdemokraterna som parti ska leda denna förändring.
Utöver att ta bort den orättvisa pensionärsbeskattningen på alla pensioner upp till 17 000 per
månad och börjat fasa ut den på resterande har vi nu höjt taket i bostadstillägget för pensionärer.
Det är en höjning som inte skett på tio år och som nu innebär ett tak på 5600 kronor per månad.
Samtidigt som ersättningsnivån på beloppet upp till 5000 kr höjs till 96%. Det innebär att 290
000 pensionärer nu får ett höjt bostadstillägg, varav 75% är kvinnor. Samtidigt fortsätter vårt
arbete med att öka grundskyddet för de mest utsatta och förslag har arbetats fram som syftar till
fortsatta höjningar av bostadstillägget och förstärkningar av garantipensionen. Reformer som är
mycket viktiga för de, oftast kvinnor, som har de lägsta pensionerna.
Pension är i grunden uppskjuten lön och vårt arbete som socialdemokrater handla om att
säkerställa ett hållbart pensionssystem så att både nuvarande och kommande generationer får
tillräckliga pensioner. Det handlar både om arbetsmarknaden och familjelivets villkor här och nu
för morgondagens pensionärer och konkreta satsningar på dagens pensionärer.
En stor översyn är som ovan nämnts genomförd. Distriktsstyrelsen anser vidare att
pensionssystemet kräver långsiktig stabilitet, och inte skulle gynnas av att socialdemokraterna
skulle lämna pensionsuppgörelsen.

9. Förändra sjukförsäkringen
Motionär: Ulf Björk, Per-Erik Johansson, Umeå Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp B
Vi socialdemokrater gick till val på att inte slänga ut folk ur sjukförsäkringen när de är sjuka.
Hur blev det?
1 februari 2016 togs tidsbegränsningen bort i sjukförsäkringen, den så kallade bortre gränsen.
Tanken med borttagandet av bortre tidsgränsen var bland annat att människor inte skulle bli
utförsäkrade och hamna i en limbo av olika lösningar för att kunna försörja sig under sin
sjukdom. Redan då fanns farhågor att det inte skulle räcka med att ta bort tidsgränsen, vilket
tyvärr har blivit en sanning. Rehabiliteringskedjan är kvar med sina tidsgränser om stöd för en
snabbare återkomst till arbetet.
Tillämpningen av rehabiliteringskedjan har numera efter den 1 februari 2016 blivit stelbent och
byråkratisk som ser till att många gånger förvärra sjukdomar och än värre kasta ut människor
med nedsatt arbetsförmåga ur ett system som har till mål att göra dem friska.
Om ett system inte fungerar så riskerar man att undergräva förtroendet för välfärdssamhällets
grundpelare. Om man dessutom blundar för problemen blir det än värre.
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Av de Jo anmälningar och ISF granskning visar på att det finns problem i systemen och riktar
kritik mot försäkringskassan. Dels är det de långa handläggningstiderna och dels de bedömningar
Försäkringskassan gör.
ISF har i en granskning visat på att Försäkringskassan bedömningar efter dag 90 och 180 i
rehabiliteringskedjan inte håller den kvalitet man kan förvänta sig. En stor del av dessa brister är
att de saknar ett ordentligt utredningsarbete och kartläggningar om återgång till arbete.
Det finns åtskilliga exempel på där människors rehabiliteringsprocesser blivit avbrutna på grund
av indragen sjukpenning, trots arbetsgivare anpassat arbetsuppgifterna och att behandlande läkare
ser att det finns goda möjligheter till att personen kommer att återgå till arbetet efter en adekvat
rehabilitering. Där Försäkringskassan anser att personer ska kunna ta ett fiktivt arbete som ingen
vet om det ens existerar och som blir väldigt svårt att argumentera mot vid ett överklagande.
Det är fullständigt uppenbart att rehabiliteringskedjan ”rehabiliteringsprocesser” för individens
förmåga att återgå till arbetet inte fungerar.
Försäkringskassans ledning bedriver en vilseledande propaganda och klarar inte av att hantera
sjukförsäkringen längre. Anledningen är att domar som ger rätt till sjukpenning inte följs.
Bevis för detta finns i socialförsäkringsutskottets betänkande. 1996-97 framkom det klart och
tydligt att om en sjuk person som inte helt klart har en arbetsförmåga som kan utnyttjas på den
öppna arbetsmarknaden så har de rätt till ersättning.
I högsta förvaltningsdomstolen RÅ 2008 framkom det klart och tydligt att arbeten som kräver
mer än marginell anpassning ger rätt till ersättning.
När försäkringskassan inte följer högsta förvaltningsdomstolen är det väldigt allvarligt, en
rättsosäkerhet som skapas av försäkringskassans ledning måste Annika Strandhäll och regeringen
rätta till.
Man kan inte ha politiska mål för hur många som ska få rätt till ersättning, utan det måste avgöras
av den rättsliga regleringen. Regeringens nuvarande påtryckning på Försäkringskassan att hålla
målen (9 dagar), leder till en fruktansvärt orättssäker försäkring och undergräver legitimiteten för
hela välfärdsstaten. Dessutom är det en föreställning att vi har höga (skenande) sjuktal!
Jämförelsepunkten är satt i en nyttjandegrad som var den lägsta någonsin, och inte särskilt
relevant för den arbetsmarknad vi har idag.
Borttagandet av den bortre parentesen var en chimär, eftersom det endast handlar om en
undantagsregel som ändå omfattar så få människor att det inte tar bort det stora problemet med
försäkringen, vilken är: arbetsmarknadsrekvisitet.
Den arbetsmarknad som Försäkringskassan och domstolar menar är normalt förekommande är i
själva verket arbeten som arbetsgivare anpassat för att möjliggöra att redan anställda med
nedsatta förmågor ska kunna sköta sitt arbete. Det är INTE normalt förekommande arbeten
såsom det avses i lagen, utan endast särskilt tillskapade arbeten för redan anställd personal.
Nu är det dags att göra något åt sjukförsäkringen.
att

arbetsförmågeprövningen och kravställandet vid sjukförsäkringens tidsgränser
måste förändras.

att

regeringen ser över lagstiftningen om sjukförsäkringens tidsgränser samt
försäkringskassans rättstillämpning.

att

regeringen verkar för att regeringsrättens dom den 8 april 2008 i mål
Nr 7437-09 följs.
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att

Umeå Arbetarkommun bifaller motionen och sänder den vidare till
distriktskongressen.

IF Metalls Socialdemokratiska förening i Södra Västerbotten
Per- Erik Johansson
Ulf Björk
Umeå arbetarekommuns motionssvar angående att förändra sjukförsäkringen
Styrelsen delar motionärens syn på att sjukförsäkringens tillämpning idag inte är tillfredsställande.
Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom klarlagt att för att ett arbete ska betraktas som
normalt förekommande ska det röra sig om ett vanligt arbete på arbetsmarknaden, den
försäkrades arbetsförmåga ska kunna tas tillvara i full eller närmast full omfattning, arbetet ska
innebära krav på normal prestation och arbetet ska inte kräva någon anpassning, annat än
möjligtvis i ringa omfattning. Försäkringskassan har enligt LO-TCO rättsskydd underlåtit att följa
Högsta förvaltningsdomstolens dom och riksdagens vilja.
Genom Försäkringskassans felaktiga tillämpning av begreppet normalt förekommande arbete
innebär det att rättssäkerhet åsidosätt. Det här är ytterst allvarligt. Om inte rättssäkerhet kan
garanteras vid tillämpning av en så viktig försäkring som sjukförsäkringen är, så minskar också
förtroendet och tilliten till att samhällets skyddsnät ska fungera när man är som mest sårbar.
Politiken har ett ansvar att bekämpa orsakerna till ohälsan och den höga sjukfrånvaron. Det
måste dock kombineras med att vi säkerställer att sjukförsäkringen är rättssäker samt ger
ekonomiskt trygghet vid sjukdom. Dagens regelverk med tidsgränser i sjukförsäkringen innebär
att personer med sjukdomstillstånd och nedsatt arbetsförmåga, får sin sjukpenning indragen och
hänvisas till Arbetsförmedlingen. Detta är helt orimligt. Det behöver göras en översyn av
sjukförsäkringens tidsgränser och Försäkringskassans tillämpning av rättspraxis. Detta för att
säkerställa att vi får en rättssäker sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom.
Umeå Arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta
att
anta motionen som vår egen och skicka den till Distriktskongressen 2018
Umeå arbetarekommuns representantskapsmöte beslutade vid möte 2017-12-11
att
anta motionen som Umeå arbetarekommuns egen och skicka den till
Distriktskongressen 2018.
Distriktsstyrelsens svar på motion 9
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

bifalla motionen

Distriktsstyrelsen delar motionärernas och Umeå Arbetarekommuns syn på att tillämpningen av
dagens sjukförsäkring inte är tillfredsställande. Sedan motionen skrevs har regeringen aviserat en
utredning kring tillämpningen av begreppet ”normalt förekommande arbete” samt särskilda skäl
vid bedömning av arbetsförmåga. Regeringen har också lagt ett nolltoleransuppdrag till
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att ingen ska få ramla mellan systemen, och att
arbetsgivare, hälso- och sjukvård samt Försäkringskassan måste samarbeta. Detta är steg i rätt
riktning. Distriktsstyrelsen ser att det finns behov att vid varje givet tillfälle påtala vikten av att vi
får en trygg och välfungerande sjukförsäkring.
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10. Dags att göra sjukförsäkringen människovänlig igen
Motionär: SEKO S, Umeå Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp B
Det borde vara självklart att om Fk vill gå emot den sjukskrivande läkaren och hävda att
arbetsförmåga finns, så ska den utredningsskyldigheten och bevisbördan ligga på Fk och inte på
den sjuke. Idag kan Fk utan svårighet hävda att arbetsförmåga finns och gå emot behandlande
läkare utan att göra någon egen djupare utredning. Fk väljer bara att tolka den diagnos som
läkaren ställt på ett för den sjukskrivne negativt sätt. Ett minimikrav är väl att om Fk avser att gå
emot ett läkarintyg så ska Fk med medicinsk kunnig personal träffa den sjuke och sätt sig in i den
personens sjukdomsbild. För utan att ha den klar för sig kan man väl knappast kunna uttala sig
om vilken arbetsförmåga som finns!
Nu är det i närmaste kränkande när det bara kommer ett brev där Fk meddelar att man har för
avsikt att inte bevilja sjukpenning. Detta utan att se individen, bara rent teoretiskt bedöma ett
läkarintyg. Det kan också vara ett läkarintyg med ett innehåll som Fk tidigare inte haft några
invändningar mot. Fk brukar skylla på att läkarna skriver dåliga sjukintyg och därför nekar man
sjukpenning. Det måste väl om något vara ett tjänstefel av Fk att neka sjukpenning på ett
undermåligt intyg? Då skulle Fk, som ska se till individens bästa, verkligen lägga ner möda på att
ta rätt på hur det är med individens hälsa och arbetsförmåga. Inte bara nyttja ett ”dåligt”
läkarintyg för att kunna minska i sjukstatistiken.
Den sjukskrivne har mycket små möjligheter att få till en ändring när Fk bara påstår att
arbetsförmåga finns utan att träffat och gjort en individuell bedömning av just den personens
sjukdomsbild. I de flesta fall tar Fk inte ens kontakt med den sjukskrivande läkaren. I många fall
upplevs det godtyckligt när Fk bestämmer sig för att neka sjukpenning. Och det kommer man
oftast undan med då man lägger bevisbördan på den sjukskrivne att bevisa sin arbetsoförmåga.
Det är helt orimligt och rättsosäkert.
Fk måste lita på den sjukskrivande läkaren eller själv göra en utredning som är värd namnet.
Vi vill ha en sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och inte kränker
människor som kämpar med sin sjukdom.
Vi föreslår därför
att
Umeå arbetarkommun ska arbeta för att stärka den sjukskrivande läkarens roll
i sjukförsäkringen
att
Umeå arbetarkommun ska arbeta för att bevisbördan och en djupare
individbaserad utredningsskyldighet ska läggas på Fk när man går emot
sjukskrivande läkare och hävdar att arbetsförmåga finns
att

Umeå arbetarkommun skickar motionen vidare till distriktskongress som sin egen
Motionen antagen vid möte med SEKO S Umeå den 6 september 2017

Umeå arbetarekommuns motionssvar ”Dags att göra sjukförsäkringen människovänlig
igen”
Umeå Arbetarekommuns styrelse delar motionärens syn på att den behandlande läkarens roll bör
stärkas i sjukskrivningsprocessen. Det är rimligt att det är den behandlande läkaren och de
experter som finns inom hälso- och sjukvården som gör bedömningen om den sjukskrivnes
förmåga att helt eller delvis komma tillbaka i arbete. När Försäkringskassan gör en annan
bedömning än vad sjukintyget säger så bör en större bevisbörda ligga på FK
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.
Styrelsen i Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta
att
anta motionen som vår egen och skicka den till Distriktskongressen 2018.
Umeå arbetarekommuns representantskapsmöte beslutade vid möte 2017-12-11
att
anta motionen som Umeå arbetarekommuns egen och skicka den till
Distriktskongressen 2018.
Distriktsstyrelsens svar på motion 10
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

bifalla motionen

Distriktsstyrelsen delar motionären och Umeå Arbetarekommuns syn på att den behandlande
läkarens roll måste stärkas i sjukskrivningsprocessen. Sedan motionen skrevs har regeringen gett i
uppdrag till Försäkringskassan att stärka samarbetet mellan myndigheten, arbetsgivare och hälsooch sjukvården. Försäkringskassan får också ett uppdrag att vara mer närvarande i kontakten med
individen och andra aktörer. Detta är steg i rätt riktning, och det är av största vikt att vi snart ser
resultat av det påbörjade arbetet.

11. Tillsättande av en utredning angående införandet av basinkomst för alla
medborgare över 18 års ålder
Motionär: Anders Forss, Umeå Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp B
Tillsättande av en utredning som förutsättningslöst utreder införandet av en basinkomst för alla
medborgare över 18-års ålder. Frågan om ett införande av en basinkomst eller medborgarlön är
en fråga som tidigare drivits av Miljöpartiet.
Att frågan tidigare väckts och drivits av ett annat politiskt parti än vårt eget innebär dock inte att
frågan inte behöver utredas ordentligt på vårt partis initiativ. Det är viktigt att framföra att jag
som motionär på inget sätt tagit ställning för ett införande av en basinkomst för alla över 18-års
ålder.
Däremot har jag tagit ställning till att ett eventuellt införande av en basinkomst är tillräckligt
intressant för att saken ska utredas och det är av den anledningen jag motionerar i ärendet.
Hur ser problembilden för framtidens samhällsutveckling ut?
Vi står inför en enormt stor framtida utmaning vad gäller antalet arbetstillfällen i den verksamhet
som bedrivs i Sverige för närvarande.
Att antalet arbetstillfällen som kräver mänsklig arbetskraft kommer att minska därför att
automatisering och robotisering kommer att ersätta mänsklig arbetskraft tror jag att de allra flesta
inklusive vetenskapen är överens om. Färre arbetstillfällen lämnar oss vid två val - Endera att
öka antalet företag och summan av offentlig verksamhet och därmed behovet av mänsklig
arbetskraft eller skapa en större rörlighet och flexibilitet på arbetsmarknaden alternativt en
kombination av de två.
Därtill vet vi att dagens bidragssystem och dagens sociala trygghetssystem till viss del är
föråldrade och bygger på en verklighet på arbetsmarknaden som såg helt annorlunda än den ser
ut i dag.
19

Av den anledningen vill jag att vi som parti tillsätter en utredning som en gång för alla utreder
konsekvenserna av ett införande av en basinkomst utifrån perspektivet att en sådan ska ersätta
många av dagens bidrag och därtill skapa en god grundersättning vad gäller sjukförsäkring,
studiestöd, pensioner mm.
Därtill bör utredningen fokusera på att kartlägga vilken sorts individuell frihet ett eventuellt
införande av en basinkomst för alla över 18-års ålder innebär vad gäller möjligheten att själv styra
över när man ska arbeta, när man ska vara barnledig, när man ska vidareutbilda sig och hur stor
tjänstgöringsgrad man ska från tid till annan.
Mitt yrkande blir därför följande:
att

Umeå Arbetarekommun antar motionen som sin egen att skicka till
distriktskongressen

att

Socialdemokratiska partidistriktet i Västerbotten antar motionen som sin egen att
driva gentemot partiet centralt.

att

Socialdemokratiska partidistriktet i Västerbotten via sina valda riksdagsledamöter
driver på centralt för att motionens förslag ska genomföras av regeringen

Anders Forss
Kassör Ersboda S-förening.
Umeå arbetarekommuns motionssvar angående basinkomst för alla medborgare över 18års ålder
D/ En välfärd som går att lita på.pdf (, 0 )
Text från partikongressen 2017:
Det är genom att fler får ett arbete som de ökade klyftorna ska bekämpas.
Alternativ som basinkomst och medborgarlön kan aldrig ersätta allas rätt till arbete, och är därför
inte något som förespråkas av Socialdemokraterna.
UD29 Fördelningspolitik
Under de senaste decennierna har klyftorna växt i Sverige. Det stora flertalet har fått ta del av den
ekonomiska tillväxten genom reallöneökningar och ökat välstånd, men det gäller inte alla.
Sedanbörjan av 1980-talet har toppinkomsterna växt mycket snabbare än genomsnittet. Detta är
en utveckling Sverige delar med större delen av västvärlden. Under det senaste decenniet har vi
dock sett detta sammanfalla med att den tredjedel av hushållen som har de lägsta inkomsterna
också halkat allt längre efter genomsnittet. Den totala inkomstökningen har varit stor men ojämnt
fördelad och andelen som klassas som ekonomiskt utsatta har ökat. En sådan utveckling kan vi
socialdemokrater aldrig ställa oss bakom. Så länge några lämnas efter kan vi aldrig vara nöjda. Vi
har sedan regeringsskiftet ändrat inriktning på politiken i Sverige. I budgetarna har vi prioriterat
satsningar som ökar jämställdheten och som gynnat den tiondel av befolkningen som tjänar
minst. Jämlikhet ställs ibland mot tillväxt. Den svenska modellen har dock visat att det inte
behöver finnas ett sådant motsatsförhållande. I Sverige kombineras framgångsrikt
marknadsekonomi och öppenhet gentemot omvärlden med höga jämlikhetsambitioner. Modellen
skapar förutsättningar för såväl en god ekonomisk utveckling och hög sysselsättning som en
relativt jämn fördelning av inkomsterna och ett välfärdssystem av hög kvalitet som omfattar alla
medborgare. Internationella institutioner avfärdar också i allt högre grad detta påstådda
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motsatsförhållande och bådevärldsbanken, IMF och OECD menar idag att en ökad jämlikhet
inte bara är moraliskt riktigtutan även centralt för ekonomisk tillväxt.
Det viktigaste för att motverka klyftor är minska arbetslösheten. Den svenska modellen bygger på
att alla som kan jobba ska jobba. Genom en egen försörjning ökar den personliga friheten och
möjligheterna att fatta sina egna livsval. Det goda arbetet skänker mening och ger delaktighet i
samhällslivet.
Det är genom att fler får ett arbete som de ökade klyftorna ska bekämpas.
Alternativ som basinkomst och medborgarlön kan aldrig ersätta allas rätt till arbete, och är därför
inte något som förespråkas av Socialdemokraterna.
Styrelsen föreslår representantskapet besluta
att
skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2018
Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid möte 2017-12-11
att
skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2018.
Distriktsstyrelsens svar på motion 11
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå motionen

Den socialdemokratiska strategin för att motverka klyftor i samhället har och ska alltid vara att
motverka arbetslöshet. Den svenska modellen bygger på att alla som kan ska jobba. När
människor har en egen försörjning så ökar den egna friheten och möjligheter ges till att fatta sina
egna beslut.
Det senaste decenniet har den totala inkomstökningen varit stor men väldigt ojämnt fördelat och
andelen människor som klassas som ekonomiskt utsatta har ökat. Den socialdemokratiska
regeringen har de senaste 3 åren ändrat inriktning på den svenska politiken. Regeringen har
prioriterat insatser som skapar arbete, prioriterat investeringar som rustar Sverige starkt samt
prioriterat satsningar som ökar jämställdheten och som gynnar den tiondel av befolkningen som
tjänar minst.
Det är genom att fler får arbete som klyftor ska bekämpas och alternativ som basinkomst och
medborgarlön kan aldrig ersätta allas rätt till arbete.

12. Ett genomförande av århundradets företagsreform
Motionär: Anders Forss, Umeå Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp C
Sverige har sedan länge haft helt andra regelverk för företag och deras juridiska status än många
andra länder i vår omvärld – Bland dem Storbritannien och de länder som tillämpar British
common law som juridisk grund.
I Sverige har vi en ordning där endast aktiebolag och ekonomiska föreningar i egentlig mening är
en egen juridisk person och det förhållandet leder till många negativa saker såsom skatteflykt mm.
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Därutöver skapar det svenska systemet med F-skattsedlar och FA-skattsedlar för de som driver
enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag en ordning där det först i slutet av året
framgår hur stor den slutliga skatten ska bli.
Detta innebär att den som har och driver enskilda firmor och andra enkla bolag kan drabbas av
en skattebörda de hade svårt att förutse under beskattningsårets gång – Alldeles speciellt så om
den enskilda firman är en sidoverksamhet till en reguljär anställning.
Därutöver vet vi att det fuskas storligen med både vinstskatt och mervärdesskatt liksom med
arbetsgivaravgifter genom att olika företagsformer blandas med varandra i koncernlika former.
Den ordningen hör inte hemma i ett modernt välfärdsland som Sverige och därför bör sättet för
hur bolag drivs och registreras förändras så att de blir mer likställiga med den ordning som gäller i
Storbritannien och resten av Europa.
Detta innebär att alla företag efter genomförd reform ska vara registrerade som aktiebolag och
därmed som egen juridisk person.
Aktiekapitalet ska kunna vara så litet som 2 svenska kronor fördelat på minst 2 aktier med ett
värde av 1 svensk krona stycket. Därtill ska det precis som i det brittiska systemet finnas
möjlighet att ha ett större eget kapital än aktievärdet (I det brittiska systemet benämnt Paid-up
capital) för att säkerställa och tillfredsställa banker och kreditinstituts behov av företagssäkerheter
i samband med lån. Tilläggas ska att reformen bör medföra att de företag som i dagsläget
omfattas av ett enklare bokföringsförfarande utan krav på revision inte påförs sådana krav.
Vinsten med ett införande av denna företagsreform av mig benämnd århundradets
företagsreform är följande.
Det skapas en klar och tydlig skillnad mellan privatperson och företag där varje skattesubjekt
beskattas individuellt.
Möjligheten att skatteplanera genom att blanda olika företagsformer med varandra minimeras till
ett minimum.
Myndigheternas möjlighet att granska landets företag ökar.
Jag yrkar därför på följande:
att

Umeå Arbetarekommun antar motionen som sin egen att skicka vidare till
distriktskongressen.

att

det Socialdemokratiska partidistriktet i Västerbotten antar motionen som sin egen

att

det Socialdemokratiska partidistriktet i Västerbotten via partidistriktets folkvalda
riksdagsledamöter driver på för ett genomförande av motionens förslag.

Anders Forss
Kassör Ersboda S-förening
Umeå arbetarekommuns motionssvar ”Ett genomförande av århundradets
företagsreform”.
Anders Forss föreslår att ”århundradets företagsreform” ska genomföras i Sverige och menar att
det behöver skapas en klar och tydlig skillnad mellan privatperson och företag där varje
skattesubjekt beskattas individuellt.
I Sverige finns sju olika företagsformer varav två är europeiska företagsformer. Företagsformerna
skiljer sig åt på en rad olika sätt, bland annat med avseende på hur mycket kapital man vill satsa,
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hur många delägare det skall finnas, vilket ansvar var och en skall ha, var företagets huvudsäte
skall finnas, om man behöver skydda företagets namn i flera län/länder och så vidare. Varje
företagsform fyller sitt syfte (se bilaga).
Styrelsen ser ingen anledning till att ändra detta till endast en företagsform.
Arbetarekommunens styrelse föreslår representantskapet besluta
att
skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2018
Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid möte 2017-12-11
att
skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2018
Bilaga till motionssvar:
Aktiebolag
Ett aktiebolag ger det största ekonomiska skyddet för ägarna. Skiljelinjen mellan bolag och ägare
är tydlig. Aktiebolaget är både juridisk person och eget skattesubjekt. Ägarna måste gå in med en
relativt stor kapitalinsats – vanligtvis minst 50 000 kronor – men sedan har ägarna med vissa
undantag inget personligt ansvar för bolagets skulder och andra förpliktelser. Ett aktiebolag kan
ha en eller flera delägare.
Aktier i noterade bolag kan handlas på en aktiebörs eller annan marknadsplats, vilket skapar en
möjlighet för investerare och andra att köpa och sälja aktier beroende på hur det går för
företagen.
Ovanstående gäller större företag. Aktiebolag är också den vanligaste företagsformen för
småföretag som drivs på heltid; här bortfaller dock delar av det skydd som aktiebolaget är avsett
att ge: dels är ägaren oftast även styrelseordförande och verkställande direktör, vilket innebär ett
utvidgat företrädaransvar, och dels är det vanligt förekommande att ägare av fåmansbolag måste
teckna borgen eller sätta privat egendom som säkerhet för företagets krediter.
Handelsbolag
Med handelsbolag menas en rörelse som drivs av två eller flera delägare, så kallade bolagsmän.
Dessa är personligen ansvariga för bolagets avtal och skulder. Handelsbolaget kan beskrivas som
en förening av flera enskilda näringsidkare (enskild firma). Ansvaret är solidariskt, vilket innebär
att den som har en fordran på bolaget kan kräva betalning av hela beloppet hos vem som helst av
bolagsmännen. Det personliga ansvaret för ägarna är alltså mycket större i ett handelsbolag än i
ett aktiebolag.
Handelsbolaget är en egen juridisk person, men bolagets inkomster deklareras i bolagsmännens
privata deklarationer, vilket gör att den ekonomiska skiljelinjen mellan bolag och delägare inte är
lika tydlig som i ett aktiebolag.
Ett handelsbolag kräver inget insatskapital, och inte heller behövs revisor. Bolaget är dock
bokföringsskyldigt.
Kommanditbolag
Ett kommanditbolag liknar ett handelsbolag såtillvida att det är en rörelse som drivs av två eller
flera delägare, så kallade bolagsmän. Skillnaden mellan kommandit- och handelsbolag är att ett
kommanditbolag har en eller flera bolagsmän med begränsat ansvar, så kallade
kommanditdelägare. Detta innebär att varje kommanditdelägare endast ansvarar för den
kapitalinsats som denne har gjort i bolaget. Övriga bolagsmän, så kallade komplementärer, har
obegränsat ansvar för bolagets skulder och förpliktelser. Det måste finnas minst en
kommanditdelägare och minst en komplementär.
Endast komplementärer får vara firmatecknare, det vill säga har rätt att skriva under handlingar i
bolagets namn. Stiftelser och ideella föreningar får inte vara komplementärer.
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Kommanditbolagets inkomster deklareras liksom handelsbolagets i bolagsmännens privata
inkomstdeklarationer.
Enskild firma
En enskild firma (även kallad enskild näringsidkare) är ingen juridisk person, det är den fysiska
privatpersonen som själv driver och ansvarar för sin verksamhet. I en enskild firma är ägarens
och företagets ekonomi densamma. Det kan därmed inte heller finnas fler delägare. Det finns
ingen som helst åtskillnad mellan ägare och företag. Går företaget dåligt måste privata tillgångar
användas för att betala skulderna. Enskild firma är i praktiken ett tillstånd att som privatperson
och med obegränsad personlig risk bedriva näringsverksamhet.
Enskild näringsverksamhet kräver inget startkapital och är dessutom den billigaste
företagsformen att registrera. För att starta verksamheten krävs endast F-skattsedel, vilken är
kostnadsfri. Den enda startkostnaden är registrering av firma, alltså företagets namn, hos
Bolagsverket. När man registrerar firmanamn hos Bolagsverket så är namnet skyddat; enskilda
näringsidkare är däremot ej tvungen att registrera firmanamn hos Bolagsverket.
Ekonomisk förening
En ekonomisk förening är den associationsform som bland annat kooperativ använder. Det krävs
minst tre fysiska eller juridiska personer för att bilda en ekonomisk förening. Det är sedan
medlemmarna i föreningen som har makten, där de har en röst var.
Medlemmarna (ägarna) i en ekonomisk förening har inget personligt ansvar för bolagets skulder,
däremot kan styrelsen och vissa nyckelpersoner bli ansvariga genom så kallat företrädaransvar.
Det är endast sin insats som en enskild medlem riskerar förlora om föreningen går i konkurs
(jämför med aktiekapitalet i ett aktiebolag).
Föreningen kan ta ut en medlemsavgift (ej att förväxla med medlemsinsats) av sina medlemmar.
Exempel på ekonomiska föreningar är Södra skogsägarna, OK Ekonomisk förening och
Kooperativa Förbundet och många bostadsrättsföreningar.
Europeisk ekonomisk intressegruppering
En europeisk ekonomisk intressegruppering kan liknas vid en form av handelsbolag där alla
delägare är lika och solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Det finns inga krav på kapital i
intressegrupperingen. För att en EEIG skall få startas måste minst två av medlemmarna ha sina
huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet i två stater inom EES-området.
Europabolag
Ett Europabolag eller SE-bolag (Societas Europaea) är en gränsöverskridande europeisk
företagsform för gränsöverskridande verksamhet i aktiebolagets form. Det är väldigt likt den
svenska aktiebolagsformen, dock skiljer sig företagsformen på ett par punkter, särskilt vid
bildandet av bolaget. Bolaget kan bara bildas under fem förutsättningar:
Genom fusion mellan två eller flera publika aktiebolag från minst två medlemsstater.
Genom etablering av ett holdingbolag där minst två av de ingående aktiebolagen lyder under
olika medlemsstaters lagstiftning eller i minst två år har ett dotterbolag eller en filial i en annan
medlemsstat. Genom bildandet av ett dotterbolag där minst två av de stiftande bolagen lyder
under olika medlemsstaters lagstiftning eller i minst två år har ett dotterbolag eller en filial i en
annan medlemsstat. Genom ombildning av ett existerande publikt aktiebolag som i minst två år
har ett dotterbolag i en annan medlemsstat.
Ett europabolag kan självt bilda ett eller flera dotterbolag i form av europabolag
Ett europabolag måste ha minst 120 000 euro i aktiekaptial. I Europa finns runt 20 miljoner små
och medelstora företag.
Filial
Utländska företag kan, under vissa förutsättningar, idka verksamhet i Sverige utan att bilda
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dotterbolag. Sådan näringsverksamhet regleras i Lag om utländska filialer med mera (Svensk
författningssamling 1992:160). En filial har visserligen ett svenskt organisationsnummer, men är
inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget. Filialen saknar eget
aktiekapital, och dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets
förmögenhetsmassa. Således svarar det utländska företaget, utan begränsning till de tillgångar som
finns i Sverige, med hela sin förmögenhet för de förpliktelser som ingåtts eller uppstått för
filialen.
Distriktsstyrelsens svar på motion 12
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå motionen

Motionären argumenterar för en radikal reformering av företagsformer i Sverige utifrån två
utgångspunkter, dels att minska möjligheterna till skattefusk och dels den enskilde företagarens
möjlighet att förutsäga skattekonsekvenserna av sitt företagande. Hänvisning görs till den modell
som tillämpas i Storbritannien som ett föredöme att tillämpa i Sverige. Att-satserna är tydliga och
har som sin konsekvens att binda partidistriktets folkvalda ledamöter till att driva på för ett
genomförande av motionens förslag.
Det kan konstateras, vilket bl a skatteverket gjort, att stora belopp undanhålls beskattning inom
företagssektorn och personer knutna till denna. Det är också sant att det inte är helt lätt att i ett
företag i förväg bedöma den ekonomiska verksamhetens omfattning i början av skatteåret och
vilken slutlig skatt som ska erläggas i slutet av skatteåret. Detta är dock inget unikt för
företag/företagare utan kan vara vanligt för inkomsttagare med flera inkomstkällor eller
arbetsgivare. I den brittiska kontexten kan konstateras att s k skandaler kring undanhållande av
beskattning finns där likväl som här. Att blott förändring av de olika företagsformerna till att
efterlikna det brittiska systemet skulle lösa de problem som beskrivs och som enligt motionären
är avsikten med reformen låter sig icke så lätt ledas i bevis.
Det är säkert så att reformer på en mängd områden, både sådana som den svenska lagstiftaren
har i sin hand och sådana som kräver EU-rättsliga beslut eller bilaterala överenskommelser, krävs
för att komma till rätta med problemet inom sektorn ndg undanhållande av skatt.
Vi kan konstatera att en viktig fråga för diskussion är att incitamenten till det som motionären tar
upp är skillnaden mellan beskattning av olika inkomster. Skattelagstiftningen och det faktum att
inkomst av arbete och kapital beskattas olika är grundläggande därvidlag. Att binda länets
socialdemokratiska riksdagsmän till motionärens förslag som den enda lösningen på en viktig
fråga är därför oklokt och avvisas av distriktsstyrelsen. Vi vill också påpeka att konsekvenserna
för den juridiska formen ekonomiska föreningar, vilken bl a arbetarrörelsen och den sociala
ekonomin har använt och använder sig av, i dagsläget är oöverblickbara.
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13. Fler kooperativa företag
Motionär: Robert Lindgren, Robertsfors Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp C
I Sverige står vi idag inför ett gigantiskt generationsskifte. I många småföretag är ägarna över 50
år. Om dom inte redan börjat prata om vad som händer när dom ska gå i pension så har dom iaf
tänkt på det. I vissa fall finns det barn som är intresserad i andra fall finns det inte någon som vill
ta över.
Dom enda alternativ som då kvarstår är att lägga ner sälja antingen till en konkurrent eller varför
inte till dom anställda.
Tyvärr finns det inget bra sätta att sälja sitt företag till dom anställda i Sverige. Men tittar vi över
atlanten i USA av alla ställen så finns ett system för att dom anställda kan ta över företag när
ägaren önskar sälja. Systemet heter ESOP.
En ESOP möjliggör för de anställda i amerikanska företag att gemensamt göra ett lånefinansierat
köp av deras eget företag. Aktierna som köps fungerar som säkerhet för lånet och företaget
förbinder sig till att betala tillbaka lånet genom kontinuerliga avsättningar.
Det saknas i Sverige i dag en lagstiftning och tydliga regler så att både säljaren och köparna och
deras banker, jurister, revisorer och finansiärer är garanterade en stabil omvandling från ett
familjeägt till ett medarbetarägt företag.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på
att

distriktets förtroendevalda arbetar för en lagstiftning för förenklad övergång från
vanligt aktiebolag/enskildfirma till ett medarbetarägt bolag.

Robertsfors arbetarekommuns motionssvar
Motionen tar upp frågan för anställda i Sverige att ta över företag när ägaren önskar sälja. Det
finns inget bra sätt att sälja företag i Sverige till anställda. I USA finns system som underlättar
övertagande. Motionären vill att våra politiker arbetar för en lagstiftning som underlättar
övertagande.
Tillstyrker motionen
Distriktsstyrelsens svar på motion 13
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

bifalla motionen

Motionären skriver att det i Sverige saknas en lagstiftning och tydliga regler så att både säljaren
och köparna och deras banker, jurister, revisorer och finansiärer är garanterade en stabil
omvandling från ett familjeägt till ett medarbetarägt företag. Ds håller inte riktigt med om det, det
stora bekymret är kapitalförsörjning främst när det handlar om bolag med upparbetat stort värde
samt att tjänsteföretagande varit hänvisade till riskkapitalister som skurit guld på skattebetalarnas
bekostnad.

26

Vi Socialdemokrater anser att Kooperativ bidrar till en mångfald av företagande som vi behöver
lyfta fram. Vår utgångspunkt är att kooperativ är konkurrenskraftiga och ofta drivs av människor
som inte annars startar företag men är villiga att göra det tillsammans med andra. I ett kooperativ
kan flera dela på ansvaret och komplettera varandra med olika kunskaper och också dela på
glädjen när det går bra.
Ekonomisk förening är den vanligaste företagsformen för kooperativ men det kan drivas i vilken
företagsform som helst. Det är sättet att organisera verksamheten som avgör om det är ett
kooperativ. Ett kooperativ kan vara ett litet eller ett stort företag och finns i nästan alla branscher.
Det kan vara en verksamhet som arbetar för lokal utveckling till exempel för nya servicelösningar
eller som arbetar för att göra det mer gynnsamt att driva företag på en ort.
Sociala entreprenörer och kooperativ känner att ingen förstår dem. Många upplever sociala
entreprenörer att de har svårt att kroka arm med samhället, även om det finns enighet kring vilka
problem som måste lösas. Sociala entreprenörer känner att ingen förstår dem, att de inte passar in
när de kommer till företagsrådgivare eller banken. Här finns det glapp som vi måste lösa..
Det andra stora problemet är hur samhällseffekten, som är målet med det sociala
entreprenörskapet, ska mätas. I dag används olika modeller, men bristen på enhetliga system för
att mäta och utvärdera värdet av kooperativa företags entreprenörers insatser leder till att de har
svårt att få finansiering - oavsett om det handlar om banklån, riskkapital eller uppdrag från den
offentliga sektorn som de förväntas samarbeta med.
Den S ledda regeringen har i budget för 2018 avsatt 150 miljoner som ska därför investeras
under tre års tid för att utveckla så väl stödsystemet för socialt företagande som ska minska
avståndet till det offentliga som uppdragsgivare eller partner. Bland annat handlar det om att få
det så kallade innovationsstödjande systemet, som normalt arbetar med att hjälpa teknikinriktade
uppstartsföretag, att förstå och kunna ge affärsrådgivning även till Kooperativ och sociala
entreprenörer.
Motionärens attsats yrkar på att distriktets förtroendevalda arbetar för en lagstiftning för
förenklad övergång från vanligt aktiebolag/enskildfirma till ett medarbetarägt bolag.
Till det yrkar DS bifall

14. Införande av en produktionsavgift som ersättning för dagens
arbetsgivaravgifter
Motionär: Anders Forss, Umeå Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp C
Införande av en produktionsavgift som ersättning för dagens arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifterna infördes på den tiden när merparten av allt arbete i Sverige utfördes
manuellt av människor och då som ett sätt att finansiera gemensamma sociala trygghetssystem
såsom sjukförsäkring och pensioner.
Den verkligheten ser helt annorlunda idag där mer och mer mänskligt arbete ersätts av maskiner
och robotar och det är mot den bakgrunden arbetsgivaravgiften spelat ut sin roll som finansiering
av våra gemensamma sociala trygghetssystem.
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I robotiseringens och automatiseringens tidevarv där mänsklig arbetskraft ersätts med maskiner
går de pengar som företagen tidigare betalade in för att trygga sjukförsäkring och pensioner till
vinster i företagsägarnas fickor och den utvecklingen måste brytas.
För mig innebär det att dagens arbetsgivaravgifter ska ersättas med en produktionsavgift för att
säkerställa att företagen bidrar på samma sätt som tidigare till tryggandet av våra gemensamma
sociala trygghetssystem.
Hur stor produktionsavgiften ska vara och exakt hur och på vad den ska beräknas ska utredas
och då med fokus på att produktionsavgiften ska finansiera samma saker som arbetsgivaravgiften
gjorde när merparten av allt arbete sköttes manuellt.
Mitt yrkande blir därför följande:
att

Umeå Arbetarekommun antar motionen som sin egen att skicka vidare till
distriktskongressen.

att

Socialdemokratiska Partidistriktet i Västerbotten antar motionen som sin egen att
driva gentemot partiet centralt.

att

Socialdemokratiska Partidistriktet i Västerbotten verkar för att via sina valda
riksdagsledamöter verka för att partiet centralt ska utreda effekterna av motionens
förslag och andemening.

Anders Forss
Kassör Ersboda S-förening
Umeå arbetarekommuns motionssvar angående införande av produktionsavgift
Motionen tar upp en mycket viktig och intressant fråga om hur produktivkrafternas utveckling
skall komma hela samhället till godo.
Idag är det ju så att ett företag genom sin verksamhet bidrar till att finansiera vård, skola, omsorg
mm genom de anställdas inkomstskatter, arbetsgivaravgiften och ev. skatt på företagets vinster.
Vad händer då om och när vi automatiserar?
Först tar artificiellt intelligenta robotar våra jobb. Yrkesförarna blir övertaliga när självstyrande
fordon forslar människor och gods dygnet runt utan att kräva vare sig sömn eller toabesök.
Industriarbetarna ersätts av snabba och starka maskiner som inte behöver vabba, fackförening
eller lön. Till och med fotomodeller ersätts av algoritm-genererade avatarer som formar sig på
dataskärmen till exakt den estetik och kroppsform som du tilltalas av. (Jan Larsson Affärsvärlden)
Hur skall vi förhålla oss till detta?
En kanske lite dyster framtidsvision men visar på hur framtiden kan se ut. En lösning på hur vi
ska förhålla oss kan vara en produktionsskatt vilket motionären föreslår, han är inte ensam om
sin uppfattning Macron har bland andra varit inne på samma linje, tidigare S-kongresser har också
varit inne på att beskatta produktionen.
Vi har idag inte kunskapen om hur framtiden kommer att se ut, hur vi skall lösa fördelningen av
produktionen. Vad vi dock kämpar för är en värld där vi genomför en mer ekonomiskt jämlik
fördelning av värdet av produktionen genom en aktiv omfördelning. Vi får hoppas att vårt parti
förmår forma en politik för framtiden där debatten om fördelningspolitiken, skattesystemets
utformning, försäkrings och pensionssystem samt hållbarhet står i fokus.
Utifrån ovanstående föreslår styrelsen representantskapet besluta
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att

skicka motionen som enskild

Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid möte 2017-12-11
att
skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2018.
Distriktsstyrelsens svar på motion 14
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå motionen

Den tekniska utvecklingen fortskrider i en aldrig tidigare överträffad hastighet. Förutom att vår
fritid och sociala interaktion därmed förändras så omstöps också vårt arbetsliv och hela
produktionssystemet gradvis till följd av detta.
Detta innebär stora möjligheter om vi tillvaratar den tekniska utvecklingen och de
produktivitetsökningar den innebär på rätt sätt. 1913 förändrades produktionen i
fordonsindustrin radikalt av något så enkelt som det löpande bandet och i dag utför
industrirobotar arbetsuppgifter som mänsklig arbetskraft tidigare stod för. Maskiner har också
radikalt minskat behovet av mänsklig arbetskraft i skogsnäringen. Denna tekniska utveckling har
lett till produktivitetsökningar som varit gynnsamma för samhället.
Flera myndigheter använder sig därtill i dag av avancerade algoritmer för automatiskt
beslutsfattande i rutinbetonade ärenden – något som lösgör mänsklig arbetskraft så att den kan
sättas in där mänsklig närvaro och interaktion är omistlig. Med intelligenta tekniska system på
frammarsch är det inte orimligt att, som motionären, anta att ännu fler arbeten i framtiden
kommer att ersättas av maskiner – men kanske också att nya arbeten tillskapas på, samt att
mänsklig arbetskraft omfördelas till, de områden där robotar inte kan ersätta en människas
närvaro.
För att garantera samhällets finansiering måste vi under alla omständigheter fortlöpande
utvärdera hur vi tar ut skatt och sociala avgifter. Som motionären påpekar är arbetsgivaravgiften i
dag knuten till mänsklig arbetskraft och när denna mänskliga arbetskraft i högre grad ersätts av
kapabla maskiner så är det viktigt att detta beaktas i utformningen av samhällets
finansieringssystem. Robotiseringen av arbetslivet kommer dessutom att innebära stora
produktivitetsökningar som måste komma samhället till del, annars är risken att de resurser som
tillskapas ackumuleras hos en liten ekonomisk elit när maktbalansen på arbetsmarknaden
förändras.
Det är emellertid viktigt att vi inte ser den tekniska utvecklingen i ett dystopiskt raster utan att vi
försöker hitta smarta lösningar för att dra nytta av robotiseringen och automatiseringen av
arbetslivet. Socialdemokratin är en rörelse för framtiden och vi har under historiens lopp hittat
pragmatiska lösningar för att dra nytta av den tekniska utvecklingen för att bygga ett jämlikt
samhälle. Den produktionsavgift som aktualiseras i denna motion är ett av många förslag på detta
område, ett förslag som diskuterats förut och bland annat behandlats av tidigare S-kongresser.
Det går dock inte att i dag exakt förutspå hur automatiseringen av arbetslivet kommer att te sig i
framtiden och det är därför enligt distriktsstyrelsens mening för tidigt att låsa sig vid specifika
modeller för uttag av skatt och sociala avgifter. En högteknologisk produktion är ett viktigt
konkurrensmedel för den svenska ekonomin och därför är det essentiellt att hitta lösningar som
inte begränsar vår ekonomiska konkurrenskraft. Robotisering och digitalisering är ett viktigt
medel för att vi ska kunna behålla arbetstillfällen och produktion som annars riskerar att förläggas
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i andra länder. Vi måste kunna konkurrera globalt med en effektiv och högteknologisk industri istället för låga löner. Även den offentliga sektorn kommer att, som nämndes ovan, kunna dra
stor nytta av högteknologiska lösningar. Vi måste därför konstruera uttag av avgifter och skatt på
ett sätt som inte drabbar det allmännas digitalisering och teknologisering negativt.
Den socialdemokratiska inriktningen är dock tydlig. Oavsett hur den tekniska utvecklingen
inverkar på produktionen framledes så kommer socialdemokratin att fortsatt eftersträva
ekonomisk jämlikhet genom aktiv fördelning av produktionens frukter. En central uppgift de
närmsta decennierna blir att ständigt undersöka olika lösningar för att säkerställa en hållbar
finansiering av det allmänna och trygghetssystemen. Det finns dock ingen anledning att låsa sig
vid just en produktionsavgift som skulle kunna verka hämmande på en i grunden positiv teknisk
utveckling.

15. Fastighetsskatt på vattenkraftsfastigheter
Motionär: Kicki Fredriksson, Storumans Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp C
Av all vattenkraft som produceras i Sverige kommer ca 90% från de sju skogslänen.
Idag strömmar rikedomar från vattenkraften till Stockholm för att sedan i mindre del komma
tillbaka i form av bl a skatteutjämning eller regionalpolitiskt stöd. Redan där har vi ett problem.
Detta ger nämligen det falska intrycket av att bl a vattenkraftskommunerna är bidragsmottagare
när de i själva verket är stora resursgivare till den gemensamma välfärden.
Det pågår ständigt en diskussion om vilka kommuner som är närande och vilka som är tärande.
Bland de sk tärande kommunerna återfinns bl a vattenkraftskommunerna. Det är dags att ändra
på den bilden.
Sverige är unikt när det gäller beskattning av vattenkraftsanläggningar. Grekland är ett annat land
där skatten går till staten. I många andra länder går skatten till kommunen eller till kommunen
och staten. Vi har en läxa att lära där: titta på Norge och utvecklingen av landsbygden där!
Enbart de fem nordligaste länen bidrar till staten med drygt 4 miljarder. Tillbaka kommer ca 110
miljoner i form av bygdeavgiftsmedel.
De här drygt 4 miljarderna borde ses som investeringsmedel för de här regionerna där
vattenkraften finns. Istället för att det ska flyttas medel mellan kommuner och stat. En större
mängd in till staten och en skärv tillbaka. Det skulle vara en vinst för hela landet om man
omfördelar fastighetsskatten. D v s fastigheten skattas i den region den är belägen. Det är hög tid
att den skatt som staten tar in får stanna kvar och medverka till att utveckla de bygder som har
släppt till sina forsar och där miljön påverkats.
Jag yrkar:
att

Storumans arbetarekommun antar motionen som sin egen.

att

den skickas vidare till Distriktskongressen.

att

Distriktskongressen ger Distriktsstyrelsen i uppgift att motionera till
Partikongressen i frågan.

att

Distriktskongressen ger Distriktsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om en
regionaliserad skattebas för skatten på vattenkraftsfastigheter.
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Storuman 170816 Kicki Fredriksson
Storumans arbetarekommun har behandlat motionen den 19 december.
Storumans arbetarekommuns motionssvar – Fastighetsskatt vattenkraftsfastigheter
Som motionären skriver så sker 90 procent av vattenkraftsproduktionen i de sju skogslänen.
Sverige är dessutom unik när det gäller beskattning av vattenkraftfastigheter, pengarna hamnar
inte i kommunerna eller i regionerna utan hamnar i statskassan. Det vore rimligt att en del av
medlen hamnar i regionen för att förstärka de regionala utvecklingsmedlen.
Storumans arbetarekommun beslutade vid sammanträde 2017-12-19
Storumans arbetarekommunen ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
att
att

bifalla motionen
skicka den vidare till distriktskongressen 2018

Distriktsstyrelsens svar på motion 15
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå att-sats 3 och 4

Motionären lyfter frågan om regionaliserad beskattnings rätt för främst gällande vattenkraften.
Frågan om omfördelning eller regionala skattebaser är inte ny utan har återkommande
debatterades.
Låt oss börja med att konstatera är en Vattenkraften är en värdefull tillgång i både det svenska
och det nordiska elsystemet. Vattenkraften spelar en central roll för elförsörjning, som enskilt
produktionsslag, men också som regler- och balanskraft. Vattenkraften spelar i dag en central roll
för Sveriges förnybara elförsörjning. En fortsatt hög produktion av vattenkraft är en viktig del i
arbetet för att uppnå en ökad andel el från förnybara energikällor.
I dagsläget levererar vattenkraften flera av de viktiga systemtjänsterna i elsystemet såsom
spännings- och frekvensreglering. Vattenkraften bidrar till ett konkurrenskraftigt energisystem
med låga utsläpp och med trygga leveranser av elenergi. Den har en särskilt viktig roll vid
omställningen till ett helt förnybart energisystem.
Svensk vattenkraft står också inför omfattande investeringar i effektiviserings och miljöåtgärder.
Den fysiska påverkan från vattenkraften har betydande konsekvenser för ekosystem och
biologisk mångfald. EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) och Art- och habitatdirektivet
(92/43/EEG) ställer krav på svensk vattenkraft. Åtgärdsprogrammen enligt ramdirektivet för
vatten är omfattande, och genomförandet av dem är kostsamma men av stor betydelse för att nå
de uppställda målen. Sverige har liksom andra EU länder och ålagts sig att i svensk lag införa en
modern miljö lagstiftning för att uppnå direktivets krav. Den höga Fastighetsskatten på
vattenkraft som hämmat behovet av nödvändiga investeringar i sektorn har sänkas till samma
nivå som för de övriga elproduktionsanläggningar, det vill säga 0,5 procent.
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Det som vi också måste beakta är den energipolitiska överenskommelse mellan
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna
som innebär följande:
•
•

•

•
•
•

Fastighetsskatten på vattenkraft ska sänkas till 0,5 procent.
Sverige ska leva upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter.
Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft, men där
prövningssystemet utformas på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och
ekonomiskt betungande för den enskilde i förhållande till den eftersträvade
miljönyttan.
Reglerna för omprövning av vattenverksamheter som vattenkraftverk och dammar
bör förenklas så långt det är möjligt med hänsyn till behovet av att säkerställa en
hållbar utveckling där våra vattenresurser inte kan betraktas som vilken resurs som
helst.
Vattenkraftens utbyggnad ska främst ske genom effekthöjning i befintliga verk med
moderna miljötillstånd. Nya anläggningar ska ha moderna miljötillstånd.
Nationalälvarna, och övriga i lagen angivna älv sträckor, ska fortsatt skyddas från
utbyggnad.
Vattenkraftsbranschen ska fullt ut finansiera de kostnader, för till exempel
omprövning av verksamheter, som gör att Sverige lever upp till EU-rätten och dess
krav på vattenverksamheter. Arbetet ska utgå ifrån den partsdiskuterade
fondlösningen som Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten och
kraftbolagen har tagit fram.

Av energiöverenskommelsen följer att vattenkraftsbranschen fullt ut ska finansiera kostnaderna
för arbetet med att säkerställa att verksamheter och anläggningar åtgärdas så att Sverige lever upp
till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter och att sådan finansiering ska utgå från en
fondlösning. Inom branschen pågår arbete med att inrätta en sådan branschgemensam
finansiering.
Regeringen har i överenskommelse med M,C och KD kommit överens om en propposition om
vatten och vattenmiljö som avses läggas för beslut till riksdagen i vår.
Gällande övrig beskattning av energi har Norra Sverige i dag en lägre skatt på el motsvarande 9,6
öre per kilowattimme. En sänkning av skatten för serverhallar har också beslutats och gäller nu
från 2018.
Motionären vill att DS motionerar i frågan. DS konstaterar att Motionären i sin motion lyfter
flera frågor. Om frågan gäller minskade klyftor så är ett ständigt arbete för minskade klyftor en
grund bult för oss och något vi arbetar för varje dag. Om frågan gäller en motion om hur vi kan
förstärka de regionala utvecklingsmedlen så är DS positiva.
Om frågan gäller regionaliserad skattebas för industrin eller energi sektorn så anser inte DS att
det är rätt väg att gå. Motionären vill vidare att vi ska utreda regional beskattning på vattenkraften
DS tror inte på idén men anser oavsett att om en sådan utredning ska göras så bör en sådan
utredning vänta till de stora kostsamma miljöåtgärderna som nu åläggs vattenkraften är
genomförda.
Vi Socialdemokrater har en hög ambition och höga krav på det gemensamma åtagandet, inte
minst i form av världsledande generell välfärd som baseras på behovet hos befolkningen, där vi
tillsammans står för notan. Kommuner och landsting finansieras genom skatt som fördelas och
stadsbidrag. Lägg sedan till stödet till jordbruket, regional utveckling, bredbands pengar,
infrastruktur. Därutöver har vi i Sverige ett system med skatteutjämning som ger mer till
kommuner som har större behov än inkomster.
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16. Inrätta en landsbygdskommitté som utjämnar den regionala obalansen
Motionär: Bo-Anders Johansson, Robert Frohm, Maria Gardfall, Roland Kärrman, Lena
Östergren, Eva Helleberg, Kajsa Forsberg och Emma Eriksson, Storumans Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp D
Västerbotten är ett län med extremt stor regional obalans.
Under de senaste 25 åren har befolkningen i inlandskommunerna minskat med som mest dryga
30 procent. Flera av kommunerna upplever akuta ekonomiska problem, till stor del orsakade av
obalans i ålders- och sysselsättningsstrukturen. Samtidigt har befolkningen i Umeå ökat med
dryga 32 procent. Umeå har den högsta tillväxten i landet och siktar på att nå 200 000 invånare,
vilket skulle innebära ytterligare 33 800 sysselsatta på orten.
I en artikel i Norra Västerbotten 2016 anges att närmare tusen statliga jobb försvunnit från
Skellefteå och att siffran är ännu högre för Västerbottens inland där mer än vartannat statligt jobb
gått förlorat. Samtidigt har Umeå idag fler som jobbar i den statliga sektorn än 1994.
I ett brev från Sven-Erik Bucht 2017-10-11 som svar till Storumans Arbetarekommun på en
skrivelse om nedläggningen av Vattenfalls driftcentral anger Bucht att ”Jag ser positivt på att
myndigheter beslutar om en inomregional omfördelning av statliga tjänster som exemplet i
Norrbotten.”
Offentliga tjänster har hög andel administrativa och akademiska tjänster som så väl behövs i
inlandskommunerna för att ge balans och underlätta kompetensförsörjning inom den
arbetsmarknad som finns i kommunerna.
Mot bakgrund av detta föreslår vi
att

region Västerbotten inrättar en landsbygdsdelegation med uppgift att utlokalisera
offentlig verksamhet till orter med låg tillväxt, eller att föreslå andra åtgärder som
åtgärdar den inomregionala obalansen.

att

motionen bifalls av Storumans arbetarekommun,

att

motionen bifalls av Västerbottens partidistrikt.

Storuman den 1 december 2017
Bo-Anders Johansson

Robert Frohm

Maria Gardfall

Roland Kärrman

Lena Östergren

Eva Helleberg

Kajsa Forsberg

Emma Eriksson

Storumans arbetarekommun har behandlat motionen den 19 december.
Motionärerna lyfter en intressant fråga om att det inte är bara hela Sverige ska leva utan hela länet
ska också leva.
Storumans arbetarekommun ställer sig bakom motionerna och antar den som sin egen.
Att
bifalla motionen
Att
skicka den vidare till distriktskongressen 2018
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Distriktsstyrelsens svar på motion 16
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå motionen

Motionärerna vill att Region Västerbotten inrättar en landsbygdsdelegation. Styrelsen delar
motionärernas uppfattning att staten minskat sin verksamhet eller i vissa fall helt lämnat en ort.
Utifrån brödtexten tolkar styrelsen att med offentlig verksamhet menas statlig offentlig
verksamhet. Region Västerbotten har ingen beslutsrätt när det gäller utlokalisering av offentlig
verksamhet utan det är enbart staten som kan utlokalisera sin egen verksamhet. Region
Västerbotten bör däremot hjälpa kommunerna på andra sätt som kan bidra till utlokalisering av
statlig verksamhet.

17. Infrastrukturavgifter
Motionär: Robert Lindgren, Robertsfors Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp D
Idag finns infrastrukturavgifter på vissa sträckor av vägnätet i Sverige. För dom som kör
sällan på dessa sträckor är det skrattretande när dessa avgifter kommer i brevlådan. Det kan
dimpa ner en avgift på 9 kronor. Det måste kosta mer att administrera faktureringen med brev
och kontroller än just dessa 9 kronor. Är man en dag sen med att betala denna avgift påförs idag
en tilläggsavgift på 500 kronor.
Att istället ackumulera summan över tid vore ett bättre alternativ. Avgiften registreras på
fordonsägaren och faktureras en gång per år om avgiften överstiger 100 kronor eller den månad
när den ackumulerade avgiften överstiger 500 kronor. Överstiger inte avgifterna 100 kronor på
ett år avskrivs dessa. När det gäller tilläggsavgiften bör denna utfärdas först efter att en
påminnelse gått ut.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på
att

distriktets förtroendevalda arbetar för att infrastrukturavgiften ackumuleras och
registreras på fordonsägaren för att faktureras en gång per år om avgifterna
överstiger en viss summa eller faktureras den månad den ackumulerade avgiften
överstiger en annan högre summa kronor.

att

distriktets förtroendevalda arbetar för att avgifter som understiger en viss summa
på ett år avskrivs

att

distriktets förtroendevalda arbetar för att innan tilläggsavgift utgår ska en
påminnelse gått ut.

Robert Lindgren
Robertsfors arbetarekommuns motionssvar
Vi i styrelsen delar motionärens uppfattning i frågan om infrastrukturavgifter och dess
konsekvenser. Många har upplevt förvåning över en faktura på 9 kronor också irritation över de
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orimliga förseningsavgifterna. Styrelsen föreslår därför arbetarekommunen att anta motionen
som sin egen.
Distriktsstyrelsens svar på motion 17
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå motionen

Att på detta sätt samordna och förenkla ser vi med stor sympati på, det finns även andra saker
som vid en snabb blick borde kunna ändras i företag och myndigheter. Dock ser vi inte att man
bör gå in och styra myndigheter och företag på denna detaljnivå. Vi måste lämna ett utrymme för
dem att själva utforma sin verksamhet.

18. Översyn av regelverket vid överlast
Motionär: Robert Lindgren, Robertsfors Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp D
Samma antal kilo i överlast vid samma totalvikt kan leda till helt olika straff. Det slår hårdast
vid lägre vikter som personbilar och personbilsläpvagnar och husvagnar. Här kommer några
exempel.
Fordon

Totalvikt

Tjänstevikt

Maxlast

Överlast

Bruttovik
t

Böter

Husvagn

1500

1300

200

100

1600

4000 kr

Husvagn

1500

1300

200

201

1701

Till åklagare

Släpvagn

1500

500

1000

100

1600

2000 kr

Släpvagn

1500

500

1000

201

1701

2500 kr

Samma överlast kan alltså slå väldigt olika även när totalvikten och bruttovikten är den
samma eftersom straffet beräknas från maxlast och inte totalvikt. Det farliga i överlast är inte
hur mycket det är i förhållande till tillåten lastvikt, det är hur stor överlasten är i förhållande till
totalvikten.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på
att

distriktets förtroendevalda arbetar för att regelverket för överlast ses över och i
framtiden utgår från totalvikt istället för maxlast.

Robert Lindgren
Robertsfors arbetarekommuns motionssvar
Vi i styrelsen delar motionärens uppfattning i frågan om regelverket vid överlast. Men vad vi
förstår så är det inte en fråga om böter utan en avgift. Detta gör inte problematiken med totalvikt,
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maxlast, bruttovikt, tjänstevikt osv särskilt enkel utan kan vara förvirrande. Vi delar därför
motionärens uppfattning att en översyn känns angeläget.
Styrelsen föreslår därför arbetarekommunen att anta motionen som sin egen.
Distriktsstyrelsens svar på motion 18
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå motionen

Motionären vill att distriktets förtroendevalda ska verka för att regelverket för överlast ses över.
Det motionären skriver om omfattas av olika regelverk. Några förordningar som reglerar överlast
är körkortsförordningen, överlastlagen SFS 1972:435 och SFS 1972:595. Lagen om överlast
antogs 1972 (SFS 1972:435), syftet med lagen är att överlastavgift tas ut om lastbil eller buss eller
vissa andra fordon framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck eller bruttovikt än som är
tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen.
Lagen har under åren kompletteras, senast 2015.
Enligt Överlastningslagen
2 § Har högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck överskridits, avrundas överlasten
för varje axel, boggi eller trippelaxel till närmast lägre, hela hundratal kilogram. Vidare dras för
varje axel av 1 000 kilogram.
För återstående överlast (avgiftspliktig överlast) tas överlastavgift ut med ett grundbelopp om 2
000 kr samt därutöver med ett belopp beräknat för varje axel, boggi eller trippelaxel på följande
sätt.
Källa: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag1972435-om-overlastavgift_sfs-1972-435
Den andra förordningen gäller fordons beskaffenhet och utrustning och kontroll av fordon.
Fordons beskaffenhet och utrustning, SFS 1972:595
Grundregel
7 § Fordon får brukas i trafik endast om fordonet är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i
övrigt lämpligt för trafik. I
Källa: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/fordonskungorelsen-1972595_sfs-1972-595
Det är många olika förordningar som fordonsägaren/fordonsföraren ska förhålla sig till. Böter
kontra avgift är beroende på vilken förordning som överträdelsen har skett. Motionären tror det
blir mer rättvist om regelverket för överlast ändras från att utgå från totalvikt i stället för maxlast.
Totalvikt är lika med tjänstevikt plus maxlast för bilen. Som förare gäller det att ha koll på bilens
tjänstevikt så fordonet kan framföras säkert på väg.
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19. Alkolås och tjänstebilar
Motionär: Robert Lindgren, Robertsfors Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp D
Inom transport väcktes en motion till den förra kongressen som yrkade på att dom bilar
transport fortsättningsvis skulle köpa in eller hyra skulle ha alkolås. Motionen avslogs med
motiveringen att det skulle höja förmånsvärdet för dom som har tjänstebil.
Att säkerhetsutrustning skulle öka förmånsvärdet på tjänstebilar och därmed minska incitamentet
att installera denna är inte bara konstigt, det är kontraproduktivt. Säkerhetsutrustning ska
premieras, inte bestraffas.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på
att

distriktets förtroendevalda arbetar för ett regelverk där säkerhetsutrustning inte
höjer förmånsvärdet på tjänstebilar.

Robertsfors arbetarekommuns motionssvar
Robertsfors arbetarekommun föreslår att bifalla motionen och anta den som sin egen. Att arbeta
med att få till en säker trafikmiljö är viktigt och att transport ligger i framkant känns angeläget.
Att bilarna är rätt säkerhetsutrustade känns angeläget och därför viktigt att det finns regelverk
som premierar detta säkerhetsarbete.
Distriktsstyrelsens svar på motion 19
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå motionen

Motionären skriver om alkolås på tjänstebilar och att detta inte ska höja förmånsvärdet.
Enligt Skatteverkets information om värdering av bilförmån som tillämpas för beskattningsåret
2012 (SKV M 2011:27), sidan 7, Extrautrustning undantas alkholås vid förmånsberäkning från
beskattningsåret 2011. I Skatteverkets meddelande för beskattningsåret 2018 (SKV M 2017:16)
undantas viss säkerhetsutrustning från förmånsbeskattning.

20. Rekrytering av nya medlemmar
Motionär: Sören Hansson, Nordmalings Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp E
Vi anser att kostnaden för medlemskapet första året bör sänkas. Detta skulle göra rekryteringen
av nya medlemmar lättare. Nuvarande medlemsavgift är en hög kostnad speciellt för ungdomar.
Då medelåldern ökar är det viktigt att engagera yngre människor i den politiska verksamheten för
Socialdemokraternas framtida överlevnad för de mindre kommunernas S-föreningar.
Vi föreslår distriktskongressen besluta
att

medlemsavgiften sänks till tidigare nivå för nya medlemmar

att

distriktet och arbetarekommunerna avstår sin del av medlemsavgiften
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Sören Hansson
Nordmalings S-förening
Motionen antagen av Nordmalingsbygdens arbetskommun representantskap 2018-01-09
Allan Hultgren
Ordförande Nordmalingsbygdens arbetarekommun
Distriktsstyrelsens svar på motion 20
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå motionen

Motionären vill att medlemsavgiften ska sänkas för nya medlemmar så som det var tidigare. Då
kunde man ansluta sig för en kostnad av 100:-. Nu ligger kostnaden för medlemskap på 240:vilket motionären anser försvårar att rekrytera nya och framförallt yngre medlemmar.
Medlemsavgiften innehåller olika delar vilka delas mellan olika nivåer och motionären vill också
som förslag att nivån sänks genom att de delar av medlemsavgiften som går till distriktet och
arbetarkommunerna helt enkelt stryks.
Motionärens förslag utgår från att kostnaden är det som avgör om en person är villig att bli
medlem eller ej. Innan en eventuell åtgärd som att sänka medlemsavgiften införs bör det utredas
om det förhåller sig på detta sätt. Motionären vill att nya medlemmar ska omfattas av sänkningen,
men det framgår inte heller hur länge den lägre nivån på avgiften ska gälla.

21. Angående distriktsstyrelsens sammansättning
Motionär: Birgitta Mukkavaara, Umeå Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp E
Umeås kvinnoklubb anser att det är partiet som ska representeras och inte kommunerna.
Det lärs ut på medlemsutbildningarna under organisationspassen.
Idag befolkas DS av heltidspolitiker med många kommunalråd. Sen hålls AK-ordförandeträffar
då och då.
Det borde kunna vändas på det. Så att DS består av AK-folk och så hålls Kommunalrådsträffar
då och då. Kommunerna kommer ändå att få ett stort inflytande genom de nya
beredningsorganen i regionen
Umeå s kk yrkar att distriktskongressen beslutar
att

valberedningen får i uppdrag att beakta detta I samband med
nomineringsprocessen

att

valberedningen får i uppdrag att, tillsammans med expeditionen, utvärdera
nuvarande organisation och komma med förslag ev förändringar till nästa DÅK
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För Umeå kvinnoklubb
/Birgitta Mukkavaara
Ordförande
Umeå arbetarekommuns motionssvar angående Distriktsstyrelsens sammansättning
Motionären yrkar på att det bör ske en förändring av distriktsstyrelsens sammansättning så att
den till sin sammansättning ej längre består av en majoritet av heltidsförtroendevalda som t.ex.
kommunalråd/landstingsråd/regionråd/och oppositionsråd i vissa fall utan av valda
representanter från arbetarekommunerna. Istället för att idag hålla arbetarekommunträffar för
arbetarekommunerna menar motionären att distriktet bör kalla till särskilda rådsträffar för länets
heltidsförtroendevalda.
Styrelsen förstår motionens andemening om att stärka arbetarekommunens inflytande på
distriktsnivå, sen går det att resonera om hur detta i så fall bör ske. När det gäller just
nomineringar till distriktsnivå så är det upp till varje arbetarekommun att välja och sedan besluta
om vilka representanter de vill nominera till distriktsstyrelsen.
Umeå arbetarekommun kan inte svara på hur andra arbetarekommuner har resonerat i sina val av
nomineringar men när det gäller specifikt Umeå arbetarekommun har styrelsen ofta valt att
nominera representanter som representerar såväl arbetarekommunen, samt att de har en stark
kommunal förankring. Detta då frågor som diskuteras i distriktsstyrelsen ofta är av kommunal/landstingskommunal-/och regional vikt, som av AK-karaktär.
Umeå arbetarekommun har därför vanligen valt att nominera sitt första kommunalråd, och
utöver det har representanter i bl.a. landstinget och regionen nominerats. Umeå är en stor
kommun både i befolkning och utifrån arbetarekommunens storlek i länet och har då haft
förmånen att ha flera personer i distriktsstyrelsen samtidigt. En del av dem har även funnits
representerade i Umeå arbetarekommuns styrelse på samma gång och därmed haft i uppdrag att
sköta informationsöverföringen/förankringen mellan distriktsstyrelsen och arbetarekommunen.
Mindre arbetarekommuner har inte samma förmån som större arbetarekommuner med att ha
flera representanter i styrelsen samtidigt. De har då utifrån sina förutsättningar valt den
representant som de finner mest lämplig.
Distriktets valberedning har sedan att ta ställning till de nomineringar de får in från
arbetarekommunerna i länet och utifrån det att ta fram ett förslag utifrån vad valberedningen
anser är bästa möjliga sammansättning. Det är det förslaget som distriktskongressen har att ta
ställning till och sedan besluta om. Distriktets valberedning har alltså inte till uppgift att
överpröva/eller neka arbetarekommunernas att få göra vissa val i sina nomineringar då det är
arbetarekommunerna som tar ställning till vilka de vill ge förtroendet till att få representera dem
på distriktsnivå.
Motionären lyfter också att kommunernas inflytande i samband med den nya regionala strukturen
med beredningsorgan får en stor plats och att det därför är motiverat att förändra
distriktsstyrelsens sammansättning. Det är naturligtvis något distriktets valberedning får ta i
beaktande. Den organisationen är ännu inte på plats så det är för tidigt att säga något om detta.
Sen att valberedningen ska få i uppdrag att utvärdera nuvarande organisation tillsammans med
expeditionen på distriktsnivå (dvs. att utvärdera distriktets sammansättning och struktur i olika
led med olika informations/beslutsforum) menar styrelsen att det till viss del är något
distriktskongressen tar ställning till varje år då kongressen utifrån valberedningens förslag beslutar
om distriktsstyrelsen sammansättning och struktur. Sen är det distriktsstyrelsen som i sin tur
beslutar om vilka informations-/beslutsvägar/kanaler som behövs för att sköta den
länsövergripande dialogen till fullo med länets arbetarekommuner mellan kongresserna. Om den
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är otidsenlig eller bör förändras så menar styrelsen att det är distriktsstyrelsen sak att initiera och
ta ställning till.
Med anledning av ovanstående föreslås ak-styrelsen besluta att föreslå representantskapet
att
skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2018
Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid möte 2017-12-11
att
skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2018.
Distriktsstyrelsens svar på motion 21
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå motionen

Distriktsstyrelsen har vid ett par tillfällen diskuterat frågan. Styrelsen beslutade vid ett av vårens
möten att vu fick uppdrag att utreda och komma med förslag till hur och om man skulle
förändra.
Styrelsen konstaterade efter förslag från VU att några klagomål på det arbete som styrelsen hittills
utfört inte har kommit styrelsen tillhanda. Samt att nu inför ett valår lägger vi kraften och energin
på att vinna valet och inte utreda vår egen nomineringsprocess till DS.

22. Webbsändning av distriktskongressen
Motionär: Robert Lindgren, Robertsfors Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp E
När vi tittar på samhället så förändras det hela tiden. För 100 år sedan var brev det dominerande
kommunikationslaget även om telefonen fanns. För 50 år sedan hade TV:n kommit men att
kommunicera resultaten från en distriktskongress var fortfarande brev det enda sättet.
Idag har vi gått från pappersbrev till email. Men vi har en möjlighet vi bara hade kunnat drömma
om för 50 år sedan. Vi kan direktsända vår kongress på nätet till alla som är intresserade men inte
har möjlighet att närvara.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på
att

det som händer i plena på distriktskongressen webbsänds.

Robertsfors arbetarekommuns motionssvar
Vi delar motionärens synpunkter att vi ska tillägna oss den nya tekniken. Webbsändningar
används i allt större utsträckning t.ex. vi webbsänder våra fullmäktigesammanträden. Den nya
tekniken är ett utmärkt sätt att nå ut med information till allmänheten om vår verksamhet.
Tillstyrker motionen.
Distriktsstyrelsens svar på motion 22
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
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att

anse motionen besvarad

Distriktsstyrelsen ser att webbsändning kan vara ett bra komplement till att föra ut vår politik.
Däremot ser vi ett problem med att det är resurskrävande att genomföra en webbsändning. Vi
ska dock jobba för att vi, vid de tillfällen det funkar, kan livesända kongresserna.

23. Landstingsgruppens stadgar
Motionär: Robert Lindgren, Robertsfors Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp E
Som det ser ut idag när det gäller fyllnadsval till styrelser och nämnder inom landstingsfullmäktige
gäller idag att det är landstingsgruppens styrelse och partidistriktets VU som förbereder valen.
Men när det gäller dom val som görs direkt efter ett landstingsval så går man igenom en mycket
mer rigorös process med nomineringar, valberedning och valkonferens. Att en sådan organisation
ska dras igång för ett fyllnadsval är inte praktiskt.
Att däremot behandla fyllnadsvalen på samma sätt som ersättare går upp till ordinarie i
fullmäktige när någon avsäger sig sitt uppdrag är förutsägbart och praktiskt. Se tabellen för ett
exempel.
Valkonferensens lista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

När B B avsagt sig sitt uppdrag

Ordinarie
AA
BB
CC
Ersättare
DD
EE
Övriga
FF
GG
HH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordinarie
AA
CC
DD
Ersättare
EE
FF
Övriga
GG
HH

Skulle listan ta slut så bör landstingsgruppens styrelse och partidistriktets VU fortsättningsvis
förbereda valet på samma sätt som idag.
Stadgarna för landstingsgruppen är enligt rapport antagna 2003. Bara för att dom är gamla
betyder inte per automatik att det är något direkt fel på dom. Däremot förändrar sig verkligheten
och därmed förutsättningarna för stadgarna. Som exempel nämns broderskapsrörelsen, S-kvinnor
och SSU men inte varken S-Studenter, HBT-S eller Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Eftersom verkligheten förändras hela tiden bör stadgar ha en regelbunden översyn.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på följande:
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att

vid landstingsgruppens stadgar ändras så vid fyllnadsval går ersättare upp som
ordinarie och ny ersättare väljs enligt lista från nomineringkonferensen, om listan är
slut gäller dagens regler.

att

alla stadgar distriktskongressen beslutar om tas upp för revidering åtminstone på
den ordinarie distriktskongress som följer närmast efter ett ordinarie val till
riksdagen.

Robertsfors arbetarekommuns motionssvar
Robertsfors arbetarekommun anser som motionären att det är av största vikt att landstingets
stadgar kontinuerligt tas upp för revidering. Däremot anser Robertsfors arbetarekommun under
löpnade mandatperiod så bör fyllnadsval fortsätta enligt nuvarande process.
Robertsfors arbetarekommun beslutar att skicka motionen som enskild till distriktskongressen.
Distriktsstyrelsens svar på motion 23
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå att-sats 1

att

anse att-sats 2 besvarad

Distriktsstyrelsen delar Robertsfors Arbetarekommuns svar på motionen.
Stadgarna ska, som motioner påvisar, revideras en gång per mandatperiod. Detta kommer att
göras i samband med årets distriktskongress. Det är viktigt att revideringen görs innan valet så att
kandidaterna vet vad gäller. Motionärens förslag angående fyllnadsval anser dock
distriktsstyrelsen kan leda till att det blir en skev fördelning när det gäller kön, ålder,
representation från länet. Naturligtvis ska de som nominerats och inte fått något uppdrag, precis
som nu, finnas med som möjliga kandidater vid eventuella fyllnadsval.

24. Rätt till tjänstledighet för förtroendevalda inom svenska kyrkan
Motionär: Carin Lundberg, Skellefteå Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp E
Sverige har en representativ demokrati. Vid allmänna val väljer vi förtroendevalda som ska föra
vår talan i riksdag, landsting och/eller kommun. För att alla ska ha möjlighet att ta sådana
uppdrag finns lagar som rätt till tjänstledighet för politiska uppdrag.
Förtroendevalda inom fackföreningarna har också rätt att vara tjänstledig för att kunna fullfölja
sina viktiga uppdrag.
Sedan Svenska kyrkan skildes från staten finns inte längre sådan möjlighet för förtroendevalda
inom kyrkan. Vår förtroendevalde, som sitter i stiftsstyrelsen, måste ta ut en semesterdag för att
delta i möten i Luleå.
Svenska kyrkan är formellt en förening med villkor som alla andra föreningar. En stor skillnad är
dock andelen medlemmar och valen till de olika uppdragen i kyrkan. Då kyrkan har en viktig
funktion i vårt samhälle, anser jag att det är lika viktigt att de förtroendevalda ska ha möjlighet att
42

fullgöra sina uppdrag med samma villkor som de som har fackliga eller politiska uppdrag med rätt
till tjänstledighet.
Jag föreslår att distriktskongressen beslutar
att

ge våra s-riksdagsledamöter från länet att arbeta för rätt till tjänstledighet för
uppdrag inom Svenska kyrkan,

att

distriktsstyrelsen tillskriver partistyrelsen med begäran att det verkar för en
lagändring så att förtroendevalda med uppdrag inom Svenska kyrkan har rätt till
tjänstledighet och

att

Skellefteå Arbetarekommun antar motionen som egen.

Skellefteå den 23 november 2017
Carin Lundberg
Prästbordets socialdemokratiska förening beslutade under sitt möte den 29 november 2017 att
anta motionen som egen.
Skellefteå arbetarekommuns motionssvar
Styrelsen anser att motionen talar för sig själv och behöver inte ytterligare motiveras.
Styrelsen föreslår att Repskapet bifaller motionen och sänder den till
Distriktskongressen.
Distriktsstyrelsens svar på motion 24
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå att-sats 1

att

bifalla att-sats 2

Distriktsstyrelsen delar motionärens förslag att frågan skickas till partistyrelsen. Där kan våra
ledamöter driva frågan. För oss som Socialdemokrater är kyrkovalet viktigt och att våra valda
representanter ska ges möjlighet att aktivt delta i kyrkopolitiken.
Distriktsstyrelsen anser dock att frågan ska behandlas av partiet och inte drivas av enskilda
ledamöter i riksdagen. Distriktskongressen bör inte ge riktade uppdrag till
våra riksdagsledamöter i specifika frågor.
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25. Nej till kärnvapen på Svenskt territorium och i världen
Motionär: Nils-Erik Dahlberg, Storumans Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp F
I Juli 2017 enades 122 länder om en FN-konvention om kärnvapenförbud. Sverige var ett av
dessa länder. För att konventionen skall gälla krävs att 50 länder ratificerar den. Dock inte
Sverige.
Jag yrkar
att

våra riksdagsrepresentanter arbetar för att Sveriges regering snarast ratificerar FNkonventionen.

2 December 2017
Nils-Erik Dahlberg
Medlem i Storumans Arbetarkommun
Storumans arbetarekommun har behandlat motionen den 19 december.
Storumans arbetarekommuns motionssvar
Motionären anser att Sverige ska ratificera FN konventionen om kärnvapen förbud. Dagens
kärnvapen är kraftigare och mer ställer till mer skada än de kärnvapen som användes under andra
världskriget. Stålningen dödar djur, människor och växtlighet.
Storumans arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
att
att

bifalla motionen
skicka den vidare till distriktskongressen 2018

Distriktsstyrelsens svar på motion 25
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

bifalla motionen

FN:s konvention om kärnvapenförbud är en FN-konvention som bygger vidare på
ickespridningsavtalet NPT och syftar till en global kärnvapennedrustning. Idag finns det 9 länder
med kärnvapen och minst 15 000 kärnstritspetsar i världen. Konventionen är det första bindande
internationella avtalet med målet att helt förbjuda kärnvapen. Konventionen antogs vid FNförhandlingar i New York den i juli 2017. Konventionen förbjuder bland annat utveckling,
förvaring, transport, användning och hot om användning av kärnvapen. För kärnvapenstater som
ansluter sig innebär avtalet dessutom att en tidsplan för förhandlingar i syfte att avskaffa landets
kärnvapen ska göras.
Under konferensen deltog 124 länder i omröstningen. Nederländerna var det enda Nato land
som deltog och också det enda land som röstade mot att konventionen skulle antas. För att
konventionen ska träda i kraft som motionären säger så krävs det att 50 länder skriver under.
(ratificerar den) Sveriges regering har varit drivande för att få till stånd en konvention som
förbjuder kärnvapen. Sverige deltog också aktivt under konferensen och röstade ja till
konventionen. FN- Sverige ambassadör Olof Skoog, när Sverige röstade ja till konventionen,
avgav då i röstförklaring att konventionen måste gås igenom noggrant ur flera olika perspektiv
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och godkännas av riksdagen innan den kan skrivas under. Skälet var att man inte fullt ut tyckte att
konventionen tillgodosåg svenska önskemål.
Regeringen har tillsatt en utredning som fått i uppdrag att se över vilka konsekvenser som skulle
kunna uppstå om Sverige skriver under konventionen. Utredningen ska b.la. analysera eventuella
följder avseende Sveriges samlade bi- och multilaterala säkerhets- och försvarspolitiska
samarbeten och vilka möjligheter som finns i fall man vill frånträda konventionen. Regeringen går
nu igenom de här olika aspekterna och ser om man slutligen kan skriva under ratificerar detta.
Utredningen ska vara klar senast den 31 oktober 2018.
Stefan Löfven säger också att Sverige har förespråkat kärnvapen och gör inte det nu heller, -vi ser
inte minst nu med konflikten i Nordkorea hur allvarligt det blir när kärnvapen är inblandade. Det
är något helt annat än konventionella vapen, som är illa nog. Då är det ju självklart så att vi på sikt
måste arbeta för att få ner antalet kärnvapen, få bort kärnvapnen. Sammantaget anser
distriktsstyrelsen att en framtid utan kärnvapen är det vi önskar mest av allt något vi är skyldiga
att arbeta med, för våra barns och vår planets framtid.

26. Tidsbegränsade uppehållstillstånd och utvisningar till Afghanistan
Motionär: Birgitta Mukkavaara, Umeå Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp F
Den nya asyllagen försämrar drastiskt möjligheter till trygghet . Familjeåterföreningen har
begränsats och just nu demonstrerar unga över hela landet för att man riskerar att skickas tillbaka
till våldets och kaosets Afghanistan.
Den svenska politiken har gått vilse och barnen används som levande pjäser i ett politiskt spel.
Nu måste regering och riksdag, och våra förtroendevalda i kommuner och landsting, agera..
Umeå s kvinnoklubbs ståndpunkter är solklara:
• Riksdagen bör omgående riva upp lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd och de beslut
som begränsar familjeåterförening.
• Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas.
Många som flyr från krig och konflikt har kommit till vårt land. Storartade insatser har gjorts av
civilsamhället och enskilda personer för att ge en dräglig tillvaro i ett nytt land. Den nya asyllagen
försämrar drastiskt möjligheter till trygghet. Familjeåterföreningen har begränsats och människor
skickas tillbaka till våldets och kaosets Afghanistan. Det är inte värdigt ett land som kallat sig en
humanitär stormakt. Många barn hamnar i missbruk, prostitution och kriminalitet ovetandes om
sin framtid. De långa väntetiderna har också lett till självmord
Ökade åtgärdsplaner och insatser för att förkorta processen och väntetiden måste vidtas.
I dagarna är det nästan exakt ett år kvar till valet.
Umeå s kvinnoklubb yrkar att
Distriktsstyrelsen verkar för
att

Riksdagen bör omgående riva upp lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd och
de beslut som begränsar familjeåterförening.
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att

Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas.

För Umeå S kvinnoklubb
Birgitta Mukkavaara/ Ordf
Umeå arbetarekommuns motionssvar ”Tidsbegränsade uppehållstillstånd och
utvisningarna till Afghanistan”
Den svenska asylpolitiken bygger på Genèvekonventionen som säger att människor har rätt att
söka skydd, ”asyl”, från krig och förtryck. Det är en mänsklig rättighet som Sverige lever upp till.
Människor som kommer till Sverige och söker asyl får en prövning gjord av Migrationsverket,
som är expertmyndighet och som undersöker skyddsbehovet utifrån bedömningar av läget i den
asylsökandes hemland. Sverige har världens mest rättssäkra asylprövningar. Skydd beviljas om
sökanden anses ha skyddsbehov. Det är grunden i en reglerad invandring. Som medlemmar i EU
omfattas Sverige av Dublinförordningen, vilken säger att asyl ska sökas i ankomstlandet. Asylrätt
ska inte förväxlas med andra typer av migration, såsom reglerad arbetskraftsinvandring eller fri
rörlighet. Inte heller med rätt till bosättning.
Senare års stora mängd asylansökningar har inneburit långa väntetider på prövningen. Den som
exempelvis lämnade in sin asylansökan i januari 2016 och får sin asylprövning gjord i juni 2017,
får sitt skyddsbehov bedömt utifrån det aktuella läget, det vill säga juni 2017. Under väntetiden
får den asylsökande skydd i Sverige. En följd av ett avslagsbeslut är att personen ska återvända.
Detta dels för att upprätthålla regleringen och tilltron till rättsprinciper, dels för att en som inte
har skyddsbehov inte ska ta plats ifrån en som har skyddsbehov. Bland asylsökande
ensamkommande barn får idag 8 av 10 sitt skyddsbehov beviljat av migrationsverket. Utvisning
av barn sker endast om ordnat mottagande finns. Sverige har hittills inte utvisat ensamkommande
barn till Afghanistan.
Politiken avgör inte prövningarna, som i en amnesti. Vi har frångått en sådan ordning, eftersom
människors asylrätt då kan påverkas av annat än skyddsbehovet, som exempelvis av hur
resursstark en grupp eller dess omgivning är, eller av nyttoaspekter såsom ställning på
arbetsmarknaden. Däremot är det politikens ansvar att se till att Migrationsverket har resurser
och kompetens nog för att göra bra och skyndsamma bedömningar av skyddsbehovet och läget i
hemlandet.
De restriktioner som infördes 2015 begränsar varken möjligheten att söka asyl eller att få skydd.
Men däremot bosättningsmöjligheterna, eftersom Sveriges dåvarande regler rörande bosättning
gjorde att flyktingar valde bort första ankomstland, och även länder som Österrike, Tyskland och
Danmark, för Sverige. Mottagningssystemet överbelastades, effektiviteten i integrationen
minskade och stödet för flyktingpolitiken undergrävdes kraftigt. Restriktionerna infördes med
avsikt att fler länder skulle ta ansvar.
Sveriges åtaganden är omfattande. Vintern 2016 befann sig ungefär 250 000 asylsökande i
systemet, varav 163 000 kom under 2015, och fler människor väntas i anhöriginvandring.
Arbetet framför oss, i huvudsak i kommunerna, handlar om att bygga ut samhället, med
bibehållen god standard. Vi ska undvika utbredning av bostadsbrist, segregation, arbetslöshet,
låglönemarknader, svartarbete och utnyttjande, fattigdom och blivande fattigpensionärer. Det vill
säga att upprätthålla den svenska modellen och en generell välfärd. Idag har mottagningssystemet
återhämtat sig en del, även om många asylprövningar återstår. Medborgarna i Sverige har också
återfått en del av sin förlorade tilltro till att regeringen hanterar situationen, att politiken är
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praktiskt och ekonomiskt hållbar. Det folkliga stödet för nuvarande reglering och restriktion är
brett.
Att införa en amnesti är oförenligt med en reglerad invandring, med principen om att
skyddsbehov gäller och med den ordning för asylprövning som vi står för. Mindre restriktiva
bosättningsmöjligheter är förknippat med en rad konsekvenser, som bland annat överbelastad
kapacitet, försvårad integration och ett ytterligare minskat förtroende för flyktingpolitiken. Som
regeringsparti behöver vi också ta i beaktan att avsteg ifrån den reglerade invandringen och
införda restriktioner påverkar vårt förtroende, både i själva frågan och i generell pålitlighet. Idag
krävs inte mycket av minskat förtroende för att det skulle leda till regeringsskifte, och därmed
även till en långt mer restriktiv flyktingpolitik. Det vore att mista hela stycket. I och med
nuvarande ordning har vi återgått till en mer klassisk socialdemokratisk migrationspolitik, som
partiet också har fastslagit på senaste kongressen.
Styrelsen föreslår representantskapsmötet besluta
att
skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2018
Umeå arbetarekommun beslutade vid representantskapsmöte 2017-12-11
att
skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2018.
Distriktsstyrelsens svar på motion 26
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

avslå motionen

I likhet med Umeå Arbetarekommun anser distriktsstyrelsen att det är viktigt att hålla fast vid den
reglerade invandringen. För att politiken ska ha förtroende hos människor behöver den vara
hållbar. I förlängningen handlar det om medborgarnas förtroende för att vi som regeringsbärare
förmår styra samhällsutvecklingen och dessutom åt rätt håll.

27. Rensning av folkgrupp
Motionär: Birgitta Mukkavaara, Umeå Arbetarekommun
DS föredragande: Grupp F
Titta inte bort – här utplånas ett helt folk
Burmas rohingyer mördas, våldtas och fördrivs i en takt och med en grymhet som världen inte
har sett på länge.
– Vi hör horribla historier om mord och våldtäkter, säger Kenneth Roth på Human Rights
Watch.
MORD OCH VÅLDTÄKTER SOM VAPEN
Vid sidan av att bränna ner byarna används tre andra fasansfulla vapen för att fördriva
rohingyerna. Mord, massvåldtäkter och svält. Vittnesmålen är så vidriga att de nästan inte går att
ta till sig.
– De kastade min bebis in i elden, sa flyktingen Rajuma till New York Times i förra veckan.
S fördömer etnisk rensning i Burma
27 september 2017
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Den globala socialdemokratin fördömer gemensamt det som av FN:s generalsekreterare beskrivs
som etnisk rensning av folkgruppen Rohingya i Burma och kräver krafttag för att få ett slut på
den oacceptabla situationen.
- Våldet och dödandet måste upphöra genast och den burmesiska regeringen måste i första
skedet tillåta humanitär hjälp och sedan ta ansvar för sin befolknings mänskliga rättigheter, säger
Socialdemokraternas internationella sekreterare Andrine Winther.
Umeå S kvinnoklubb kräver
att alla krafter nu gemensamt måste se till att denna etniska rensning stoppas!
Umeå s kk yrkar
att

distriktskongressen beslutar att ge Distriktsstyrelsen I uppdrag att agera så att alla
krafter verkar för att denna etniska rensning stoppas.

att

distriktskongressen beslutar att göra ett uttalande med ett kraftfullt fördömande.

För Umeå s kk
Birgitta Mukkavaara, ordförande
Umeå arbetarekommuns motionssvar angående rensning av folkgrupp
Umeå arbetarekommun delar till fullo motionärernas beskrivning och oro för utvecklingen i
Myanmar (Burma).
Styrelsen föreslår att representantskapsmötet beslutar
att

anta motionen som vår egen och skicka den till Distriktskongressen 2018.

Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid möte 2017-12-11
att

anta motionen som Umeå arbetarekommuns egen och skicka den till
Distriktskongressen 2018.

Distriktsstyrelsens svar på motion 27
Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta
att

distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att agera så att alla krafter verkar
för att denna etniska rensning stoppas.

att

distriktskongressen beslutar att göra ett uttalande med ett kraftfullt fördömande.

Rohingyafolket är en av världens mest förföljda folkgrupper enligt FN. Hundratusentals flyr från
militären och för sina liv från Myanmar (Burma) till Bangladesh. Situationen är svår för att inte
säga omänsklig, en folkrensning pågår. Rohingya-krisen fortsätter att växa, idag bor 650-700 000
rohingyer i flyktingläger i gränsområden till Bangladesh. Många människor bor tätt i dåligt rustade
läger där allvarliga sjukdomar som kolera sprider sig snabbt, svält, fortsatta övergrepp och
våldtäkter sker dagligen.
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