
Ändringar motionssvar distriktskongress 2020 

7: Förbättra sjukförsäkringen 

Distriktsstyrelsens svar på motion 7 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen att besluta 
 
att avslå att-sats 1  
 
att  besvara att-sats 2  
 
att bifalla att-satserna 3, 4, 5, 6 
 
Motionären tar upp ett angeläget problem. Under de åtta år som alliansen styrde hann ca 90 000 
personer utförsäkras till följd av den bortre parentes som alliansregeringen införde i 
sjukförsäkringen.  
 
Regeringsskiftet 2014 och 18 innebar förhoppningar om att få tillbaka en human sjukförsäkring 
som erbjuder trygghet till arbetstagarna i händelse av sjukdom. Men högermajoriteten i riksdagen 
har tyvärr förstärkts och fortsätter blockera lagändringar. 
 
Den bortre tidsgränsen är visserligen avskaffad, men utförsäkringarna fortsätter. Till följd av 
ökade sjuktal och ökad andel utförsäkrade har regeringen för att öka tilltron till försäkringen och 
undvika att enskilda kommer i kläm genomfört ny styrning av Försäkringskassan och bytt GD. 
Annika Strandhäll tillsatte också därför utredningen Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring 
med människan i centrum SOU 2019:2 
 
Utredningen lämnade 31 januari förslag som ska göra sjukförsäkringen bättre. 
Bedömningen av arbetsförmågan mot en bredare arbetsmarknad ska göras mot angivet normalt 
förekommande arbete. 
 
• Personer som är mellan 62 och 65 år ska alltid få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos 
arbetsgivaren, oavsett hur länge de har haft nedsatt arbetsförmåga. 
• Undantagen från att arbetsförmågan ska bedömas mot en bredare arbetsmarknad utvidgas. 
• Det ska bli lättare att beviljas rehabiliteringsersättning för att delta i arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 
Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 30 april 2020. 
 
En trygg försäkring är en förutsägbar försäkring. Du ska förstå vad som händer och hur du 
kommer tillbaka. Så är det inte för alla idag, det är oacceptabelt. Vi socialdemokrater vill ha en 
sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till en 
sjukförsäkring som går att lita på, och rehabilitering tillbaka till arbete, med ekonomisk trygghet 
under den tid det tar. Därför föreslår vi förändringar för en trygg och välfungerande 
sjukförsäkring. Vi vill att det ska bli lättare att skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot 
ett normalt förekommande arbete efter att man haft nedsatt arbetsförmåga i 180 dagar, då 
bedömning utifrån lagen i dag är för höga. 
 
Vi tycker det ska vara möjligt att även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan pröva arbetsförmågan 
mot arbete hos arbetsgivaren om det är sannolikhet den sjukskrivne kan återgå till arbetet. 



Efter att en person varit sjukskriven i mer än två år bör det dock inte vara möjligt att skjuta upp 
prövningen mot ett normalt förekommande arbete. Men grunden måste vara helheten, vi ska inte 
låsa fast människor i sjukersättning. Därför måste den socialdemokratiska linjen vara att alla 
behövs och att alla som kan jobba ska jobba. Det förutsätter samverkan och en aktiv 
arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt en sjukvård som fungerar. 
 
Det gör att vi inte tycker att en överföring av sjukskrivna till sjukersättning är bra, men vi i tror 

att det måste vara Försäkringskassan som slutgiltigt beslutar och avgör efter nya humanare regler. 

Därför tillsatte regeringen 26 mars Samuel Engblom till särskild utredare av sjukersättningen och 

aktivitetsersättningen. Utredaren ska bland annat se över kraven för att beviljas sjukersättning för 

äldre personer i förvärvsarbetande ålder. Vi Socialdemokrater har drivit och lovat en höjning av 

taket i sjukförsäkringen. SGI är i dag skyddad fram till dess att Försäkringskassan fattat ett första 

slutgiltigt beslut. Direkt efter beslutet måste den försäkrade alltså vidta åtgärd för att skydda sin 

SGI annars förlorar man den, till exempel genom att anmäla sig till Arbetsförmedlingen. Detta 

gäller även vid omprövning av beslutet. Det finns alltså skäl att förlänga skyddet av SGI till efter 

en omprövning hunnits med. När det gäller Samhall finns mycket att säga, vi behöver utveckla 

inte avveckla Samhall och precis som motionären lyfter blir det ju absurt då anställda vid Samhall 

blir friskskrivna av Försäkringskassan. Samhallanställda är ju redan i en arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd och bör inte slussas ut på den öppna arbetsmarknaden. 

 

11: Grundlagsskydda public service 

Distriktsstyrelsens svar på motion 11 

Med hänvisning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen besluta  

att  bifalla motionen 

Som motionären anför så är fria och oberoende media en grundsten för att ett land ska förbli 

öppet och demokratiskt. 

Public service är en mycket viktig aktör i vårt samhälle och spelar en viktig demokratisk roll som 

en oberoende verksamhet i allmänhetens tjänst i ett föränderligt medielandskap.  

Detta är idag viktigare än någonsin på grund av de strömningar vi ser ute i världen och hur 

nyhetsrapporteringen utvecklas på plattformar där det är svårt att avgöra vem som är avsändaren 

och i vilken grad uppgifterna är sanningsenliga. Public service har ett uppdrag att vara allmän och 

tillgänglig för alla. Public service ska vara en oberoende, pålitlig källa till information. 

En utredning om ett grundlagsskydd för Public service inleddes förra hösten. Frågan väcktes på 

grund av utvecklingen i tex Ungern och Polen där statliga medier blivit propagandaorgan för 

ländernas regeringar. 

Riksdagens samtliga partier har ingått i den tryck – och yttrandefrihetskommitté som genomfört 

utredningen. Tyvärr kunde inte kommittén komma överens och därför presenterades det inte 

heller något grundlagsskydd för Public service i betänkandet ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck- 

och yttrandefriheten” SOU 2020:45. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och 

Vänsterpartiet var för ett grundlagsskydd, men det behövs en bredare majoritet för att införa det. 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut är att bifalla motionen. 



 

14 och 15: Det inomregionala stödet till rörelsefolkhögskolorna i länet 

Distriktsstyrelsens svar på motion 14 och 15 

Distriktsstyrelsens föreslår kongressen besluta:  

att  bifalla motionen  

 

Inga övriga ändringar i motionssvaret.  

 

17: Höjd fribeloppsgräns för studiemedel samt förändrat regelverk 

Distriktsstyrelsens svar på motion 17 

Distriktsstyrelsens föreslår kongressen besluta:  

att  avslå motionen  

 

Som student är det en utmaning att få ekonomin att gå ihop. 

Vi har i vårt land precis som motionären skriver möjlighet att studera vidare på högskola och 

universitet oavsett socioekonomisk bakgrund, vilket är en fantastisk möjlighet och som gör 

Sverige unikt. 

I Sverige kan man både få bidrag och lån från CSN. Lån som dessutom är mycket fördelaktiga då 

räntan är mycket låg, 0;16%.  

Har man barn kan man söka om tilläggsbidrag och man kan även söka tilläggslån om man arbetat 

tidigare. 

Många studenter väljer att arbeta extra vid sida om sina heltidsstudier för att dryga ut sina 

inkomster eller minska på lånedelen. 

För 2020 så var förutsättningarna att man som student skulle ha rätt till att tjäna 91 624 

kr/kalenderhalvår om man studerade på heltid. Fribeloppet skulle blivit högre om man studerade 

färre än 20 veckor. Det skulle ha blivit  15 270 kr/månad och kan ses som ett bra komplement till 

lån- och bidragsdelen då man måste arbeta en hel del vid sidan av sina heltidsstudier för att nå 

upp till den summan. 

Detta ger sammantaget goda förutsättningar för studenten. 

När Coronakrisen kom så fattade regeringen beslut om att ta bort inkomsttaket för 2020 för att 

studerande som ville skulle kunna gå in och arbeta i samhällsviktiga funktioner utan att behöva 

oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel. 

Detta är en tillfällig ändring och från och med 2021 gäller de gamla reglerna igen. 

Vad gäller att-sats två om regeln kring bostadsförsäljning så finns det egentligen inte en sådan 

utan all inkomst, även inkomst av kapital, påverkar studiestödet. 



 

29: Ekonomisk ersättning till kommunerna för personlig assistans 

Distriktsstyrelsens svar på motion 29  
Med anledning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta  
 
att  besvara att-sats 1  
att  besvara att-sats 2    
 
Det motionären tar upp är en viktig fråga. Distriktsstyrelsen håller med om att det inte är rimligt 
att kostnaderna ska övervältras till kommunerna utifrån att Försäkringskassan har en ny 
tillämpning från den 1 april 2019. Nu finns detta med bl.a. med i överenskommelsen i 73 
punktsprogrammet. Därför är en utredning påbörjad av Lena Hallengren den 15 januari om 
personliga assistenter som heter ”Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som 
förtjänar bra villkor”  
 
Punkt 64 säger följande i överenskommelsen:  
Säkerställ att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och  
rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det. Rätt till assistans för egenvård,  
inklusive andning och sondmatning, ska återställas. (Förslag på detta kommer i den pågående  
utredningen). Vidare står det att rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas. Definitionen 
av normalt föräldraansvar ska smalnas av. Tillsätt en ny assistansutredning för att  
säkra detta. (Även detta ska tas med i utredning 2019 och tanken är då en ny lagstiftning från 
2021). Vidare står det Utred frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen. 
(Förslaget är att en utredning kommer 2021 och eventuell ny lagstiftning under nästa 
mandatperiod).  

 
Sammanfattningsvis så pågår det ett arbete från Socialdemokraterna i linje med det motionären 

efterfrågar. Det medför därför att att-sats 1 och 2 besvaras utifrån problemställningen och det 

arbete som pågår.  

 

33: Angående januariöverenskommelsen 

Distriktsstyrelsens svar på motion 33   

Med anledning av nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta   

att  besvara att-sats 1 och 3  

att  bifalla att-sats 2   

 

Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens krav på ökade anslag till den välfärd som bedrivs i 

kommun och region, att vi om tio år beräknas ha ungefär 50 % fler personer som är 80 år eller 

äldre säger också något om att välfärden behöver prioriteras före skattesänkningar för att 

långsiktigt klara av att hantera och upprätthålla välfärden. För att klara välfärden kommer vi vid 

sidan av mer pengar också att behöva arbeta på andra sätt än idag. Generellt är riktade statsbidrag 

administrativt krävande och riskerar att bli ett trubbigt instrument för att klara välfärden på bästa 

sätt. Socialdemokratin behöver samla ett större stöd för vår politik och det är det enda sättet som 

vi kommer att klara av att leverera en bättre välfärdspolitik för alla. På riksdagsnivå fick vi 28 % 



av rösterna och med det ett ansvar att för våra väljare försöka få ut så mycket socialdemokratisk 

politik som möjligt. Med 28 % får vi inte igenom allt och när nu budgetsamarbetet består av fyra 

partier varav två borgerliga behövs kompromisser. Distriktsstyrelsen anser inte att vi ska riskera 

den välfärd som på allvar står i fara om Sverige får den mest högerinriktade regering som verkar 

vara alternativet genom att ställa ett ultimat krav på omförhandling av januariavtalet. Vad vi som 

socialdemokrater däremot alltid ska göra är att argumentera för den politik som vi tycker är bäst 

även om vi har en regering som driver den politik som vi avtalat om. Att välfärdens finansiella 

utmaning långsiktigt behöver få en lösning är socialdemokratins hållning vilket har en mycket hög 

prioritet i budgetförhandlingarna med januaripartierna.  

Kommuner och regioner har under året tilldelats ökade resurser av aldrig tidigare skådat slag för 

att i denna mycket svåra tid för världen upprätthålla och trygga välfärden i Sverige. Långt mer än 

de 5 miljarder kronor som motionen anger (som skrevs innan coronapandemin). Den absolut 

största delen av de extra medel som tilldelats kommuner och regioner har dessutom varit i from 

av generella statsbidrag men behoven för kommuner och regioner kräver fortsatt prioritering av 

statens resurser och dessa behöver i hög grad vara av generella statsbidrag. 


