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Distriktsstyrelsens gruppindelning kring motionshantering 

 
Grupp A  
Motion nr. 1-4  
 
1. Peter Olofsson 
2. Anna-Lena Danielsson 
3. Mikael Lindfors 
 
Grupp B 
Motion nr. 5-9  
 
1. Björn Wiechel 
2. Karin Malmfjord 
3. Rickard Carstedt 
4. Maria Granskär 
 
Grupp C 
Motion nr. 10-12 
 
1. Isak From 
2. Erik Bergkvist 
3. Pia Sjöberg 
4. Lorents Burman 
 
 
Grupp D 
Motion nr. 13-15 
 
1. Helén Pettersson 
2. Hans Lindberg 
3. Magnus Johansson 
4. Patrik Nilsson 
 
Grupp E 
Motion nr. 16-19 
 
1. Åsa Karlsson 
2. Carola Andersson 
3. Lina Farhat 
 
 
Gällande motioner och att-satser som riktar sig till exempelvis riksdagsledamöter: 
För att distriktsstyrelsen ska äga ansvaret att agera i motionens anda avslås att-satser 
som enbart riktar sig till specifika företrädare. 
 
Även att-satser som säger att motionen ska skickas till partikongressen avslås, då det är 
arbetarekommunerna som har motionsrätt dit, inte distriktskongressen. 
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1. Krafttag för psykisk hälsa 
Motionär: Helen Johansson, Andreas Eliasson, Vilhelmina arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp A 
 
Endast 15 av 100 personer känner en tillfredsställelse i livet. Den psykiska ohälsan är ett stort 
problem i synnerhet bland yngre och kvinnor. Den idag vanligaste orsaken bakom långvariga 
sjukskrivningar är faktiskt psykisk ohälsa, och den ökar stadigt. Psykisk ohälsa är en vår tids 
största folkhälsoutmaningar och hela samhällets samlade ansvar är att minska den psykiska 
ohälsan och därmed jämna ut hälsoklyftorna. Hälsan är i Sverige på många sätt bra men den 
psykiska ohälsan ökar, att vända den trenden är en av våra viktigaste samhällsutmaningar. Som en 
följd av coronapandemin har den psykiska ohälsan ökat, vi har alla påverkats av den på ett eller 
annat sätt men särskilt personer i utsatta grupper. Många har påverkats av pandemin genom 
varsel och arbetslöshet, stängda skolor, hårt ansträngd vård, förlust av anhöriga osv leder till 
trauman och psykisk ohälsa, detta kommer att få fortsatta konsekvenser för vår hälsa och vårt 
mående även framöver. 
 
Det pågår just nu en nedmontering av öppenvårdspsykiatrin i inlandet, det började med att 
läkarna försvann från de mindre orterna och centraliserades till de orter som har större sjukhus 
som Lycksele och Umeå. På de mindre orterna flyr sjuksköterskorna på grund av 
arbetsförhållandena, med den följden att klienterna inte får det stöd som de behöver med sin 
psykiska ohälsa. Hur gör man när närmsta psykiatriläkare befinner sig 12 mil bort och man har 
nog svårt att ta sig till de möten som sker på orten?  
Samverkansforum finns såväl när det gäller barn och unga som vuxna. Meningen är inte att 
kommunerna ska göra regionens jobb eller tvärtom, vi ska samverka men då krävs att det finns 
resurser att samverka med. Alltmer ansvar förskjuts till kommunerna som inte har den rätta 
kompetensen att utreda och behandla psykisk ohälsa. 
 
Vi Socialdemokrater ser att det idag finns brister i vården kring de som lider av psykisk ohälsa. 
Personer får inte vid besök hos sjukvården träffa den person som har rätt kompetens. 
Vårdgarantin behöver förändras och man behöver få träffa den legitimerade vårdprofessionen 
som kan och förstår psykisk ohälsa. Idag går allt för många alldeles på tok för länge utan att få 
rätt hjälp, detta kan bero på att kompetensen saknas ex. på mindre vårdcentraler och man måste 
åka långt för ett besök hos ex. en psykolog eller så är väntetiden allt för lång. Genom tidiga och 
snabba insatser avlastar man också den mer avancerade psykiatrin som kanske innebär en 
inläggning på psykiatrin som redan idag är hårt belastade. 
 
Vi behöver investera i de ungas psykiska ohälsa, bryta de äldres ensamhet och den psykiska 
ohälsan på arbetsplatserna. Kanske behöver man skärpa kraven på arbetsgivare, tillgång till 
snabba insatser, särskilt uppmärksamma barn och unga, tillgången till vård hos vårdcentralerna 
och vid företagshälsovård och förbättra arbetsskadeförsäkringen. Vi behöver samlad kompetens 
för att kunna möta och förebygga detta då den psykiska ohälsan finns överallt i samhället. Detta 
kan bara förverkligas om man väljer välfärd före skattesänkningar. En sak är säker vi behöver alla 
hjälpas åt för att klara detta och vi har tillsammans ett stort ansvar för att befolkningens hälsa ska 
bli bättre. 
 
Med anledning av detta yrkar vi: 
 
att Socialdemokraterna i Västerbotten, genom sina folkvalda ledamöter, verkar för att 
 mer resurser fördelas till de vårdinstanser som behandlar psykisk ohälsa i samtliga 
 kommuner. 
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att Socialdemokraterna i Västerbotten, genom sina folkvalda ledamöter, verkar för att 
 fler vårdinsatser kopplade till psykisk ohälsa ska finnas tillgängliga i samtliga 
 kommuner. 
  
att Vilhelmina Arbetarekommun ställer sig bakom motionen och antar den som sin 

egen. 
 
att Västerbottens partidistrikt antar denna motion och driver frågan i de forum de kan. 
  
Helen Johansson och Andreas Eliasson 
Vilhelmina S-förening 
  
Styrelsens förslag till beslut: 
Styrelsen föreslår representantskapet att ställa sig bakom motionen och skicka den vidare till 
distriktskongressen 2022. 
 
Representantskapets beslutar 
att ställa sig bakom motionen och skicka den vidare till distriktskongressen 2022 
 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 1 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att bifalla motionen 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärens synpunkter på att vi kommer att se ett ökat vårdbehov av 
psykiska sjukdomar. Region Västerbotten har under mandatperioden förstärkt den psykiatriska 
vården med statsbidrag men ser att resurserna framåt behöver öka. Utmaningen framåt kommer 
inte bara att vara ekonomiska resurser utan den största utmaningen även inom detta område 
kommer att vara kompetensförsörjning av specialistkompetenser. För att lösa denna utmaning 
finns inga enkla och snabba lösningar. Ansvaret för att klara framtida kompetensförsörjning 
ligger på flera nivåer och alla behöver göra sin del för att klara framtida behov.  
  
Psykiatriskvård bedrivs på flera vårdnivåer, allt från högspecialiserad vård som bedrivs på 
Universitetssjukhus till länsdelssjukhus liksom i öppenvården inom primärvården. Finansiering av 
primärvården skall följa lagstiftningen om vårdval som säger att Regionen skall göra samma 
beställning i hela länet och ersätta både privata och egna drivna primärvårdsenheter utifrån en 
kapitering. Vi har byggt vår kapitering på ålder och avstånd till sjukhus. Västerbotten har den 
bredaste beställningen av primärvård i landet, allt för att vi skall skapa en likvärdig vård i hela 
länet. Distriktsstyrelsen delar inte motionärens beskrivning om att det har tagits några beslut om 
nedmontering av öppenvårdspsykiatri i länet, däremot kan vi se att det finns situationer när vi 
inte kunnat ge den vård vi har önskat på grund av kompetensbrist och inte klarat att tillföra de 
medel som behövs för att klara det ökade behovet. 
 
Det är viktigt att vi fortsätter att jobba för mer resurser till öppenvårdspsykiatrin. Men vi måste 
också jobba förebyggande så att vi tex inte får en situation med kraftigt ökande andel barn och 
ungdomar som behöver specialistpsykiatri (BUP). I detta arbete har alla en uppgift.  
Motionärens andra att sats ligger i linje med Regionens strävan efter att ge ett bredare vårdutbud 
genom att använda den möjlighet som ny teknik ger oss, vi kan se att pandemin har gjort att vård 
som kan ges på distans har ökat.   
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2. Utökade möjligheter till medicinsk fotvård inom Region 
Västerbotten 
Motionär: Hjåggsjö s-förening, Vännäs arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp A 
 
Diabetes (både typ-1 och typ-2) medför ofta problem med fötterna som nedsatt cirkulation, 
nedsatt känsel eller felställningar och kan i värsta fall leda till amputation. Som patient har man 
rätt att en gång per år få sina fötter undersökta. 
 
Diabetiker kan lättare utsättas för fotskador än andra. Vanliga diabeteskomplikationer är 
nervskador (neuropati) och kärlförändringar (angiopati). Nedsatt nervfunktion försvagar 
musklerna vilket kan leda till nedsjunket tvärgående framfotsvalv, hammartå, hallux valgus, 
klotåställning m.m. Det kan också medföra att förhårdnader, liktornar, tryck och skavsår uppstår. 
Olika nagelåkommor som nageltrång, blånaglar, hudsprickor m.m. är också vanligt. Det 
lömskaste med nervpåverkan är att känseln blir nedsatt och man känner inte att en skada är på 
väg att uppstå. Detta medför behov av medicinsk fotvård långt oftare än den årliga fotstatus man 
som diabetiker har rätt till. Detta kräver remiss från hälsocentral. 
 
Om man söker efter ’medicinsk fotvård’ på 1177 får man i Region Västerbotten enbart en träff; 
Medicinkonsulten Hälsocentral i Lycksele AB, en privat hälsocentral. Vi anser att det ska vara   
för diabetiker i Västerbotten att utöka möjligheterna till medicinsk fotvård i hela regionen och att 
kostnaden för besök ska motsvara vanlig patientavgift. 
Idag kostar ett besök i privat fotvård upp till 600;-/gång vilket gör att många diabetiker avstår 
från fotvård. Detta kan leda till svåra komplikationer som i ett senare skede kan komma att 
belasta vår gemensamma sjukvård – utöver det personliga lidandet. 
 
Vi yrkar: 
 
att Distriktsstyrelsen verkar för att Region Västerbotten utökar möjligheterna till 

medicinsk fotvård för diabetiker i hela regionen. 
 
att Distriktsstyrelsen verkar för att det ska bli möjligt att remittera till lokal 

fotvårdsspecialist 
 
att Distriktsstyrelsen verkar för att besök för medicinsk fotvård motsvarar 

patientavgift inom primärvården och ingår i högkostnadsskyddet. 
 
Hjåggsjö socialdemokratiska förening 211208 
 
Antagen av medlemsmöte i Vännäs arbetarekommun 211208 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 2 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att bifalla att-sats 1 och 2 
 
att anse att-sats 3 besvarad 
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Ds håller med motionärer som skriver att medicinsk fotvård till personer med diabetes ha stor 
betydelse för sjukdomsförloppet, vi ser också att det är av vikt att vi har en jämlik medicinsk 
fotvård i länet. I dag har personer med diabetes typ1 fotvård genom specialistvården och 
diabetesteam vid våra tre sjukhus, här behövs ingen remiss för fotvård. 
 
Patienter med diabetes typ2 går hos primärvården för sin diabetes, det ligger i beställningen av 
primärvårdsuppdraget. Primärvården remittera de patienter som bedömts som riskkategori till 
specialistvård för sin fotvård eller till privat medicinska fotvårdare. Här behöver vi dock 
understryka att det är av stor vikt vid upphandling av dessa tjänster att den håller hög kvalitet. En 
utmaning för jämlik medicinsk fotvård är att fotvårdsterapeut och podiatriker inte är ett 
legitimationsyrke vilket kan göra att kvaliteten varierar bland de privata aktörerna. Medicinsk 
fotvård ingår i högkostnadsskyddet.  
 
 

3. Digitalt utanförskap leder till nytt klassamhälle 
Motionär: Lars Lundmark, Skellefteå arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp A 
 
Coronakrisen har digitaliserat samhället i en rasande fart och de som lyckats väl med 
omställningen har sannolikt ökat sina chanser till bättre jobb och högre lön, medan de som inte 
tagit till sig nya metoder halkat efter. Det är en enkel och rimlig analys. 
Mindre rimligt är att stora grupper nu hamnar helt utanför viktiga samhällsfunktioner. 
Det ”vaccinkaos” som media rapporterat om är ett smärtsamt exempel – där tusentals lediga tider 
inte kunnat utnyttjas, då bokningarna kräver bank-id, vilket många äldre saknar. Hela 25 procent 
av 70-åringarna klarar inte att boka vaccination digitalt via 1177. 
 
En digitalisering som inte inkluderar alla, är en fara för både individ och samhälle. 
Svenskarna har hög tilltro till teknik. 77 i en Sifoundersökning tror att den tekniska utvecklingen 
leder till ett bättre samhälle, där vi löser allt från mer fritid till miljöutmaningar med ny 
innovation. Vi kan därför anta att Sverige kommer öka digitaliseringstakten ytterligare – vilket är 
positivt. Däremot är det varken ekonomiskt eller etiskt försvarbart att lämna människor utan 
fungerande alternativ, vilket alltför ofta sker. 
 
Medan vi fortsätter föra teknikutvecklingen framåt, måste vi snabbt möta upp det digitala 
utanförskapet. Vi föreslår följande åtgärder: 
 
På kort sikt: Överbrygga teknikglapp med analoga alternativ. 
Att en stor majoritet av svenskarna digitaliserats räcker inte – tills dess alla är ombord gäller 
nolltolerans mot digitalt utanförskap. Det är avgörande för förtroendet för de tekniska framsteg 
som ska förenkla och förbättra våra liv. 
Alternativen är ofta enkla – ett vanligt hederligt telefonnummer kan göra jobbet. Så löste region 
Gotland sin vaccinationsbokning som ett alternativ för alla som saknade bank-id. 
På medellång sikt: Nationell arbetsgrupp  
Tillsätt en nationell arbetsgrupp med särskilt ansvar för att minska digitalt utanförskap. Okunskap 
är problemets kärna och skillnaderna mellan olika grupper i samhället är stora. Sverige behöver 
mer teknikkunskap, men framförallt jämna ut den, med fler initiativ (som exempelvis Skill Up 
Sweden) inom livslångt lärande. Och för att lyckas krävs effektivare kommunikation. 
I ett öppet land som vårt behöver teknikkunskapen även tillgängliggöras på många språk – och på 
sätt som lockar fler kvinnor till teknikutbildningarna. 
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På lång sikt: Stärk nästa generations teknikkunskaper 
Sedan 2018 ingår programmering i läroplanen. En bra grund, men som behöver byggas ut. Redan 
nu är programmerare ett av de vanligaste yrkena i Sverige och omfattningen kommer bara att öka. 
Ju bättre svenska barn blir på detta område, desto fler yrkesmöjligheter får de i framtiden, både i 
Sverige och utomlands. 
 
Digitaliseringen är ett inkluderingsprojekt – men om många hamnar utanför, ett hot mot 
folkhälsan. Det är tyvärr ofta skamfyllt att inte klara av samhällets krav – att vara den som inte 
hänger med. Genom att lyfta problemet från ledarhåll inom både politik och näringsliv, minskar 
vi stigmatiseringen och öppnar för fler initiativ och lösningar.  
 
att Distriktsstyrelsen verkar för att frågan om digitalt utanförskap förs upp på agendan 

där det är relevant på riksnivå. 
 
att  kommuner och regioner verkar för att minimera det digitala utanförskapet 

konsekvenser. 
 
att  Skellefteå arbetarkommun antar den som egen 
 
Lars Lundmark, Centrala stans S förening 
 
Skellefteå arbetarekommuns svar 
Motionären beskriver problemet med det sk. digitala utanförskapet. 
Det kan handla om allt ifrån att stängas ute från affärer, restauranger mm. där vissa endast 
accepterar digital betalning eller upplevelsen av att inte längre ha kontroll över sina utgifter eller 
tillgångar på banken. Men det kan också vara den upplevda svårigheten, att betala sin 
parkeringsplats. 
 
Men det kan även handla om att användandet av så kallade sociala medier och på vilket sätt de tar 
sitt uttryck på ex. arbetsplatser. Särskilt där den fysiska sociala gemenskapen på kafferasten ersätts 
av en digital. Sammantaget så kan detta leda till passivitet, aggressivitet och i förlängningen till 
psykisk ohälsa. Anledningen till att människor hamnar i detta utanförskap är inte alltid okunskap 
eller förmåga. Det kan även vara intresset och tvivel om det förnuftiga i dessa lösningar men även 
en skepsis om säkerheten och tryggheten i dessa system. 
 
Alla former av utanförskap är oönskade av flera anledningar och de förkommer inom alla 
åldersgrupper. Det kanske viktigaste är att utanförskap leder till att människor inte längre känner 
delaktighet i samhällsbygget.  
Att vara med i samhällsbygget är inte bara en rättighet det är också en skyldighet, inte minst med 
tanke på det arv vi kommer att lämna till våra efterkommande.  
 
Arbetarekommunen beslutar, 21-11-29 att anta motionen som sin egen och skicka den till 
Distriktskongressen 2022. 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 3 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att bifalla motionen 
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DS håller med motionären i det han skriver och att digitalt utanförskap kan vara ett hot mot 
folkhälsan. Styrelsen ställer sig bakom Skellefteå arbetarekommuns svar och föreslår 
distriktskongressen att bifalla motionen. 
 

4. Kontanter som betalningsmedel 
Motionär: Lars Lundmark, Skellefteå arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp B 
 
Huvudregeln i Sverige, enligt Riksbankens hemsida, är att kontanter är lagliga betalningsmedel, 
och de ska därmed accepteras vid betalning. Riksbanken lägger dock till att denna regel kan 
avtalas bort av affärer, restauranger etc. En butik kan alltså i princip vägra att acceptera kontanter 
överhuvudtaget, mynt eller vissa valörer. Riksbanken framhåller därför att det ur ett 
konsumentperspektiv är önskvärt att konsumenten får denna information i god tid (t. ex genom 
en skylt på dörren) så att hon kan välja om hon vill handla där eller någon annanstans. 
 
I en dom i Högsta förvaltningsdomstolen hösten 2015 fastslås att alla borgenärer är skyldiga att ta 
emot sedlar och mynt som betalning, särskilt i de fall då det rör sig om offentligfinansierad 
verksamhet. Beslutet grundar sig i 5 kap. 1 § andra stycket riksbankslagen som fastslår att sedlar 
och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel. I förarbetena anges att detta innebär 
att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning (prop. 1986/87:143 s. 64).  
 
Likaså konstaterade Kammarrätten i en dom i april 2017 att det finns en skyldighet att ta emot 
kontant betalning enligt riksbankslagen, men att undantag också finns. Det granskade fallet 
handlar om Stockholms stads beslut att ta bort möjligheten till kontant betalning av 
parkeringsavgifter. Kammarrätten kommer här fram till att Stockholms stads beslut inte var i strid 
med lagen. 
 
Ett problem med denna utveckling är att den riskerar att drabba vissa grupper i vårt samhälle 
mycket hårt. För många äldre människor i Sverige är kontanter fortfarande det huvudsakliga 
betalningsmedlet. I en tid när allt fler banktjänster digitaliseras och bankkontor stängs ned är det 
viktigare än någonsin att äldre som inte har tillgång till kontokort, mobilt bank-id och 
internetbank inte utesluts från viktiga samhällsfunktioner. Det här är en demokratifråga. I alla fall 
av samhällelig service borde det vara en självklarhet att kontanter accepteras som 
betalningsmedel. Det är även önskvärt att alla butiker, kaféer och restauranger ska kunna ta emot 
kontant betalning. 
 
Denna utveckling att inte ta i mot kontanter som betalningsmedel har även börjat spridda sig till 
kommuner och regioner vilket gör det svårare för vissa invånaren att tillgodogöra sig den service 
och tjänster som finns i regioner och kommuner.  
 
För att vända denna utveckling föreslår jag följande förändring. 
 
att kommuner inom västerbottens län verkar för att det ska finnas möjligheter för alla 

invånare att använda kontanter som betalningsmedel när man vill nyttja 
kommunens avgiftsbelagda tjänster och service. 

 
att  regionen verkar för att det ska finnas möjligheter för alla invånare att använda 

kontanter som betalningsmedel när man vill nyttja regionens avgiftsbelagda tjänster 
och service. 
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att  Skellefteå arbetarkommun anta den som egen och skickar den till partidistriktet. 
 
Lars Lundmark, Centrala stans S förening 
 
Svar från Skellefteå Arbetarekommun 
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att kontanter är ett viktigt betalmedel för vissa 
grupper. Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) anför att man i kristid bör ha kontanter i 
små valörer hemma. Detta kan vara ett ytterligare argument för att inte bidra till 
avkontantifieringen av samhället. Så länge det inte finns beslut om att sluta använda kontanter 
bör politiskt styrda verksamheter acceptera kontanter som betalmedel.  
 
Arbetarekommunen beslutar, 21-11-29 att anta motionen som sin egen och skicka den till  
Distriktskongressen 2022. 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 4 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att bifalla motionen 
 
Det är viktigt att fastslå att ingen skall uteslutas från att få ta del av välfärdstjänster på grund av 
att det saknas lämpliga betalningsmodeller. I de fall en avgift skall betalas skall vi sträva efter att 
detta kan ske smidigt utifrån medborgaren och vi skall sträva efter att det finns möjlighet att 
betala med kontanter. Det finns inte möjligheter att erbjuda kontantbetalning i alla lägen, där det 
inte är möjligt skall det tex erbjudas möjlighet att få en faktura utan extra kostnader. 
 
 

5. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion 
för längre arbetsresor 
Motionär: Magnus Eriksson, Norsjö arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp B 
 
Finansdepartementet har presenterat ett förslag på ett nytt ”avståndsbaserat” reseavdrag. Av 
utredningen (SOU 2019:36) framgår att förslaget skulle vara mer gynnsamt än dagens modell 
utifrån fördelnings- och klimatperspektiv. Men nya och stora problem kommer uppstå med 
utredningens förslag. Man har lyssnat in åsikterna i remissförfarandet och sänkt den undre 
gränsen till 1,5 km enkel väg men tar inte hänsyn till resvägar längre än 80 km. i glesbygd och 
framför allt i områden som batteribältet kommer arbetspendlingen att överstiga 80 km. Rimligen 
borde det övre taket höjas för att inte missgynna glesbygden och des innevånares möjlighet till 
högkvalificerade jobb. Då en timme plus moms verkar vara en sorts smärtgräns känns 100km 
som en rimlig övre gräns. Vidare bör taket för antalet arbetsdagar motsvara 220 som är brukligt 
inom tex industrin samt att nivåerna åtminstone motsvara dagens reseavdrag.  
 
Jag yrkar  
 
att  distriktets förtroendevalda verkar för förändringar i motionens anda. 
 
Magnus Eriksson Norsjö AK 
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Norsjö arbetarekommun har behandlat motionen 2022-01-09 och beslutat att arbetarekommunen 
antar motionen som egen och skickar den till distriktskongressen 
 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 5 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att anse motionen besvarad 
 
Motionären skriver att det förslag som finansdepartementet presenterat om ett nytt 
avståndsbaserat reseavdrag inte tar hänsyn till långa avstånd och arbetspendling till andra orter i 
Sverige. Motionären vill att distriktets förtroendevalda verkar i motionens anda. 
 
Distriktsstyrelsen håller med motionären att Finansdepartementets förslag inte är bra. 
Det räcker inte att förslå ökning av kilometeravståndet med 20 km. 
I dag är arbetsmarknadsområdet inte bara den egna kommunen utan länet men även hela Sverige 
att begränsa sig 100 km är inte bra. Det finns arbetare som pendlar mer än 10 mil.   
 
Att begränsa avdragsrätten till 220 dagar är inte bra för då tas inte hänsyn till de arbetstagare som 
har inte visstidsanställningar, olika arbetsgivare eller de som måste att mer än ett arbete för att få 
ekonomin att gå ihop. 
 
Det är inte bara distriktsstyrelsens förtroendevalda utan även kommunala och regionala 
företrädare som bör verka för ett avdragssystem som inte missgynnar de som har långa avstånd 
till arbetet. 
 
 

6. Återinför avdragsrätten för medlemsavgifter i fackföreningar 
Motionär: Åsa Forssell, Vindelns arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp B 
 
Svensk politik bygger på ”Den svenska modellen”. För att modellen ska fungera krävs att 
arbetsmarknadens parter är jämbördiga i sin maktbalans, till exempel vad gäller 
organisationsgraden. Idag är dock organisationsgraden (det vill säga andelen medlemmar i en 
arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisation) högre bland arbetsgivarna.  
En förklaring till att organisationsgraden utvecklats negativt inom många fackföreningar under de 
senaste åren är avgiften. Många anser att medlemsavgiften innebär en alltför dyr kostnad och man 
väljer därför att avstå från att organisera sig.  
 
Tidigare kunde medlemmar göra skatteavdrag för fackavgiften. År 2007 togs den möjligheten 
bort under Reinfeldts regering och organisationsgraden sjönk då kraftigt i många fackföreningar. 
Detta samtidigt som arbetsgivarparten fick fortsätta göra avdrag för sina medlemsavgifter till 
arbetsgivarorganisationen. 2018 återinfördes avdragsrätten igen men till en kortvarig glädje som 
varade knappt ett år. 
 
Förutsättningarna utifrån organiseringsperspektivet ser alltså olika ut för parterna och det är både 
orättvist och oroväckande! Ska vi kunna värna den svenska modellen så måste vi åtminstone ge 
samma möjligheter för arbetsmarknadens parter att organisera sig.  
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Utifrån ovanstående yrkar jag på:  
 
att  Socialdemokraterna skyndsamt verkar för att gynna arbetstagarnas organisering i 

fackföreningar genom att likställa arbetstagarnas avdragsmöjligheter med 
arbetsgivarnas. Dvs rätt till avdrag om 25% av medlemsavgifter till fackförening.  

 
Motionär: Åsa Forssell, kommunals s- förening 
Antagen av Kommunals s- förening Vindeln 2021-11-11 
 
Motionen är behandlad av arbetarekommunens repskap den 2021-12-06 som beslutade att bifalla 
motionen och skicka den till distriktskongressen. 
 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 6 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att anse motionen besvarad 
 
Motionären vill att avdragsrätten för medlemsavgifter i fackföreningar blir avdragsgiltiga. 
Vid Distriktskongressen 2021 biföll kongressen en liknande motion med att-satsen 
”Socialdemokraterna verkar för att alla arbetstagare ska ha full avdragsrätt för facklig 
medlemsavgift”. Distriktsstyrelsen anser att det ska vara full avdragsrätt och inte endast 25 
procent som motionären förslår. 
 
Dessutom har två av våra socialdemokratiska riksdagspolitiker lämnat in en motion till riksdagen 
”att göra en översyn av möjligheten att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgiften”.  
Det ska vara samma förutsättningar för parterna på arbetsmarknaden att organisera sig och ha 
samma möjligheter att göra avdrag. 
 
 

7. Reformera arbetsskadeförsäkringen 
Motionär: Ulf Björk, Umeå arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp B 
 
Det finns ett antal problem med nuvarande arbetsskadeförsäkring som behöver ses över. 
Ett problem är att kvinnornas sjukdomar inte uppfyller kriterierna för att bevilja ersättning i 
samma omfattning som för männen. Det finns forskning som visar att kvinnors sjukdomar är 
arbetsrelaterade och inte godkänns för att vi har bevis och sambandsregler som inte uppfyller 
kraven. Manliga och kvinnliga arbetsmiljöer skiljer sig från varandra och det är en av 
anledningarna till att kvinnorna inte uppfyller kraven som krävs för att få en arbetssjukdom 
godkänd. 
 
Flera undersökningar har funnit att det tycks finnas skillnader mellan män och kvinnor när det 
gäller godkännande av arbetsskada. Kvinnor får sämre utredningar än män och det har antytts att 
kvinnor får avslag baserat på yrkestitel. Det finns skillnader i bifallsfrekvens inom 
arbetsskadeförsäkringen när Försäkringskassan ska ta hänsyn ur ett jämställdhetsperspektiv 
Som arbetsskadeförsäkringen är utformad är den inte rättssäker och behöver förändras. 
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Den borgerliga regeringen har också gjort stora försämringar inom forskning på kvinnors 
arbetssjukdomar i och med nedläggning av arbetslivsinstitutet. Vilket är allvarligt då värdefull 
kunskap går förlorat långsiktigt. 
 
Vi kräver att kvinnors arbetssjukdomar blir behandlade och bedömda på ett jämställt sätt. 
Därför krävs en lagstiftning med ett tydligt genusperspektiv. 
 
Därför yrkas:  
 
att  kvinnors arbetssjukdomar blir behandlade och bedömda på ett rättvist sätt. 
 
att  bevisreglerna om arbetssjukdomar ändras. 
 
att  en översyn av arbetsskadeförsäkringen görs med ett tydligt genusperspektiv. 
 
att  Socialdemokraterna i Västerbotten verkar för att ovanstående att-satser genomförs. 
 
 
Umeå arbetarekommuns motionssvar 
Motionären belyser ett stort samhällsproblem. Arbetsskadeförsäkringen är inte rättssäker. 
Betänkandet ”Samlad kunskap – stärkt handläggningen” (SOU 2017:25) konstaterar att kvinnor 
får sina ansökningar beviljade i arbetsskadeförsäkringen i betydligt lägre omfattning än män. 
Kvinnors beviljandegrad motsvarar 70% av männens. 
 
Enligt ovan nämnda utredning finns det många faktorer som anses förklara denna skillnad. En av 
dem är forskningen och vilken betydelse den har för tolkningen av arbetsskadebegreppet. Även 
om bevisregeln i försäkringen ändrats över tid, så är de medicinska professionernas betydelse 
fortfarande stark för lagens tillämpning. Lagtillämpningen bygger på att vetenskapligt grundade 
kunskaper ska ligga till grund för bedömningar. Problemet är att forskningen intresserat sig i 
mindre utsträckning för arbetsmiljöer och riskfaktorer i kvinnodominerade yrken. Den 
vetenskapligt grundade kunskapen som finns baserar sig i huvudsak på arbetsmiljöer inom 
mansdominerade branscher. Som en följd av detta, så finns det mer sällan forskning som kan 
styrka kausala samband mellan arbete och sjukdom för besvär som är vanliga inom 
kvinnodominerade yrken. 
 
Utöver detta, så finns det skillnad i hur mycket tid som utredarna lägger i handläggningen av 
ärendena. Kvinnors och utlandsfödda mäns ärenden utreds otillräckligt och får bifall i mindre 
utsträckning. När hänsyn tas till bransch, så blir skillnaden ännu större mellan mans- och 
kvinnodominerade yrken. En översyn av arbetsskadeförsäkringen utifrån ett genusperspektiv 
behövs.  
 
Styrelsen föreslår repskapet anta denna motion som sin egen och skicka den vidare till 
distriktsårskonferensen. 
Umeå arbetarekommuns repskap beslutade enligt styrelsens förslag. 
 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 7 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att anse motionen besvarad 
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Distriktsstyrelsen gläds åt att regeringen i slutet av december meddelade att de tillsätter en 
utredning för att se över arbetsskadeförsäkringens regelverk för att säkerställa att 
arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion och ger ekonomisk trygghet vid arbetsskada. Idag ser 
vi att försäkringen inte svarar på ett bra sätt mot de risker som finns i arbetslivet och regelverket 
måste ses över. Syftet med översynen är att säkerställa att arbetsskadeförsäkringen fyller sin 
funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada samt att säkerställa att kvinnor 
och män ges ett likvärdigt skydd.  
 
Utredaren ska bland annat ta ställning till behovet av ytterligare regeländringar eller andra 
åtgärder för att säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt skydd vid inkomstförlust på 
grund av arbetsskada. Även skyddet från arbetsskadeförsäkringen vid arbete i hemmet, såväl som 
på andra platser, som har aktualiserats av rekommendationen att arbeta hemma för att minska 
smittspridningen av covid-19 ska ses över.  
 
 

8. Höjda bränslepriser i en levande glesbygd? 
Motionär: Maria Bäckström, Vilhelmina Arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp B 
 
En konsekvens av det stigande världsmarknadspriset på olja innebär att vi nu har ett rekordhögt 
bränslepris med nästan 20 kr litern. Detta faller dock samman med miljöarbetet att dämpa 
ökningen av vägtrafiken, ett av de klimatmål Sverige ska bidra till. Tanken är god och kan vara ett 
bra sätt att få människor i städer att nyttja kollektivtrafiken bättre. 
  
Tyvärr drabbar höjda bränslepriser Sveriges olika län och kommuner på olika sätt. Inte bara att 
varorna blir dyrare att transportera ut till butiker, vi som bor i glesbygden kämpar redan med 
dåliga eller få bussförbindelser. Med stora avstånd och med få alternativ än den egna bilen, ger 
detta konsekvenser för kommunmedborgare i form av ökade kostnader. Något som i 
förlängningen kan ge stora skillnader mellan olika samhällsskikt. 
 
Västerbottens socialdemokrater och aktiva politiker ska verka för att hela landet ska leva med en 
fungerande infrastruktur för hela Västerbotten. Vi som socialdemokrater bör visa förståelse för 
problematiken och vara väl förberedda i vår argumentation hur ökade bränslekostnader påverkar 
Västerbotten och komma med förslag till alternativ eftersom kommunerna ansvarar för en stor 
del av den samhällsservice som finns. 
 
Många goda vardagliga argument finns med beskrivningar av att t.ex. åka med sitt barn till 
tandläkaren för tandreglering eller annan kvalificerad sjukvård till närmaste större sjukhus. Det 
blir en dyr historia då reseersättningen inte står i paritet med kostnaden.  
Hur blir det för den deltidsanställde som är glad att ha ett arbete, men inte får den ekonomiska 
ekvationen att gå ihop då själva resan till och från jobbet blir dyrare och förtjänsten således 
mindre? Hur blir det för dem som lagt anbud och fått skolskjutsar och snöröjning? Riskerar vi i 
framtiden att få färre anbud på vissa vägsträckor? 
 
Hur väl står sig kommuner med stor geografisk yta som ska upprätthålla kommunal service i 
form av snöskottning, hemtjänst, varutransporter och skolskjutsar.   
Hur tänker Västerbottens socialdemokrater i denna fråga då elbilar och ladd- infrastrukturen inte 
är ett av de valbara alternativen i Västerbottens inland?  
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Därför yrkar jag 
 
att distriktsårskongressen uppdrar till regionens socialdemokratiska politiker att i ett 
 första steg ska verka för höjda reseersättningar. 
 
att  verka för att konsekvensbereda och kartlägga hur kommunmedborgare med sämst 
 ekonomisk förutsättning påverkas av de höjda bränslepriserna och effekten av det.   
 
 att  verka för att regionens politiker ska se till sina kommuners medborgare med sämst 
 ekonomisk förutsättning hur de ska klara de höjda bränslepriserna med förslag till 
 alternativ när de behöver komma till t.ex. tandläkare eller sjukvård.  
 
att  regionens politiker ska verka för att bereda förslag till handlingsplaner och åtgärder 

för kommuner med geografiskt stora avstånd som beräknas få stora utmaningar 
med höjda bränslepriser i de egna lagstadgade kommunala verksamheterna.  

 
att  regionens politiker ska verka för utarbetande av förslag till alternativ, klausuler eller 
 lagförändringar med syftet att kartlägga hur inlandskommuner ska kunna 
 kompenseras för de höjda bränslepriserna med t.ex. statliga extra anslag till 
 lagstadgade verksamheter.   
 
Saxnäs 2021-11-04  
Kultsjödalens s förening  
Maria Bäckström 
 
Styrelsens förslag till beslut: 
Styrelsen föreslår representantskapet att ställa sig bakom motionen och skicka den vidare till 
distriktskongressen 2022. 
 
Representantskapet beslutar 
att ställa sig bakom motionen och skicka den vidare till distriktskongressen 2022 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 8 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att bifalla att-sats 1 
 
att avslå att-sats 2, 3, 4 och 5 
 
Distriktsstyrelsen tolkar regionens politiker som att motionen avser länets politiker.   
Styrelsen delar motionärens farhågor kring allt högre bränslepriser och konsekvenserna för detta. 
Västerbotten är ett geografiskt stort län och snabbt stigande bränslepriser får stora konsekvenser 
för enskilda personer men även för kollektivtrafiken, godstrafiken och jordbruket för att nämna 
några exempel. Samtidigt är det viktigt att kunna ställa om till förnyelsebara drivmedel men detta 
måste ske så att det inte skapar ökade klyftor. Motionen lyfter frågor kring hur de med lägst 
inkomst drabbas. Styrelsen menar att människor med låga inkomster finns även i städer med väl 
utbyggd kollektivtrafik vilket ger bättre möjligheter till resande än de som lever i glesbygd. Den 
sista attsatsen vill att inlandskommunerna ska kompenseras för ökade bränslepriser. Här menar 
styrelsen att det inte finns någon geografisk gräns till vad som är inland och ser även stora 
svårigheter med hur ett sådant system skulle se ut.  
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9. Sparbanker 
Motionär: Robert Lindgren, Robertsfors arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp B 
 
Om man tittar runt i våra kommuner finns det en typ av samhällsservice som har lämnats helt åt 
marknaden och som resultat av det har servicen försvunnit helt från några av våra kommuner 
och fler följer efter. Den servicen som avses är banken. En institution vi tidigare använt oss av 
för att betala räkningar och ta ut pengar. Idag används banken inte så ofta till just detta men dom 
gånger man behöver en bank idag är, åtminstone för invånarna och företagen i dom mindre 
kommunerna, lokalkännedomen viktig. 
 
Dom stora bankerna koncentreras till dom stora central orterna och då avses inte kommuncentra 
utan Lycksele, Umeå och Skellefteå. Vad som behövs är en bank som är lokalt förankrad, en bank 
som har sina rötter i lokalt och inte i Stockholm. Men hav förtröstan, det finns ett ljus i tunneln 
som inte är ett godståg på Norrbottniabanan. Sparbanker är just den typen av bank. Lokalt 
förankrad och utan enskilt vinstintresse.  
 
En sparbanks främsta syfte är att främja sparsamhet.  
Tyvärr är det i dagsläget svårt att starta en ny sparbank av främst två anledningar.  

- Det är svårt att starta en bank. 
- Swedbank sätter käppar i hjulen. 
-  

Vi behöver fler lokala sparbanker inte större centrala affärsbanker.  
Med anledning av ovanstående yrkar jag på 
 
att  distriktsstyrelsen arbetar för en förenkling när det gäller att starta sparbanker och 

särskilt sparbanker med kommunala huvudmän.  
 
Robertsfors arbetarekommuns repskap beslutade att bifalla motionen. 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 9 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att avslå motionen 
 
Motionären lyfter en mycket viktig och aktuell fråga, inte minst för vårt län. Distriktsstyrelsen 
delar helt och hållet motionärens beskrivning av utvecklingen. Att bankerna drar sig undan har vi 
sett i flertalet kommuner. Följderna är flera och problematiska. Förstås för privatkunder när det 
handlar om sådant som vi inte kan hantera digitalt. Men i synnerhet ser vi ett bekymmer för 
näringslivsutvecklingen. Möjlighet till att få krediter krävs för olika investeringar. När bankerna 
inte längre har en lokal närvaro försvinner deras kunskaper om förutsättningarna på plats, de har 
inte personkännedom kring aktörerna och de har svårt att bedöma affärsmöjligheter och 
tillgångsvärden. Därmed är de inte villiga att bistå investeringar. Det hindrar utvecklingen. Andra 
insatser för att få del av kapital, där det offentliga är med, kräver inte sällan också en 
delfinansiering från den privata sidan, vilket gör att även dessa inte kan tillgås. Bankernas 
agerande har kritiserats. De tycks inte intresserade av att finnas som aktörer för de lokala 
näringsliven, utan inriktar sig allt mer ensidigt på att tjäna pengar genom ökade bolån och därmed 
framtida ränteinkomster, där den marknaden är stark. Mycket talar för att vi ser ett så kallat 
marknadsmisslyckande, det vill säga att det finns en tillväxtpotential men som inte marknaden tar 
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tillvara. Att agera politiskt är därför motiverat. Men med det sagt inte helt enkelt. Vi kan inte styra 
över de privata företagens etableringar eller investeringar. Och att staten skulle bedriva 
bankverksamhet och konkurrera på marknaden medför i sin tur nya problem. Trots det görs 
insatser.  
 
På senaste partikongressen fattades beslut angående vikten av bankverksamhet i hela landet. 
Socialdemokraterna i riksdagens finansutskott har också haft särskilda möten med Sparbanken 
Nord och Länsförsäkringar Bank för att se på möjligheterna till att stärka den lokala närvaron. 
Dessa banker menar att en möjlig väg framåt är att bankerna skulle kunna ingå i de statliga 
servicekontoren. En sådan lösning har även intresserat Länsstyrelsen i Västerbotten, som avser 
titta vidare på saken. I Munkfors i Värmland har man också tagit ett eget, lokalt initiativ med vad 
de kallar ett servicekontor med plusmeny. Där samlar de flera kompetenser som berör kommunal 
handläggning och företagsstöd, och dessutom kommer de ha banknärvaro. Deras modell går ut 
på att banken inte behöver öppna ett eget kontor, utan att banken via träffbokning kan finnas på 
plats med personal som har kunskap och befogenheter att fatta beslut kring etablering, krediter 
och finansiering. Fördelen med en sådan lösning är att den slipper de initiala investerings-
kostnaderna. Att starta exempelvis en sparbank är dyrt, då det kräver infrastruktur, digitala system 
och licenser som ingen aktör – som Swedbank – är villig att ta kostnaden för.  
 
Ser vi till motionens att-sats riktar den in sig på att starta specifikt sparbanker och särskilt med 
kommunala huvudmän. Hindret idag är som beskrivet inte i första hand regler, utan 
investeringskostnader. Därför är servicekontorslösningen intressant. Exemplet i Munkfors ska 
snart öppna. Det blir viktigt att följa det och dra lärdom, både vad gäller hur fler liknande initiativ 
kan tas på andra platser i landet och vad statliga och regionala myndigheter kan göra för att bidra. 
Distriktsstyrelsen följer frågan noga och den socialdemokratiska gruppen i riksdagens 
finansutskott kommer under våren ha ett uppföljande möte med kommunalrådet i Munkfors. 
Det är inte önskvärt att kommunerna ska driva bankverksamhet. 
 
 

10. Stöd till enskilda väghållare i glesbygd 
Motionär: Lillemor Jonsson, Vilhelmina arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp C 
 
Sedan Trafikverket infört regler som i praktiken har inneburit att de människor som är beroende 
av väg och som måste sköta den själv, har lämnats åt sitt öde och tvingats söka både dyrbara och 
opraktiska lösningar för sin enskilda väg. Det ekonomiska stöd som staten bidrar med via 
Trafikverket, räcker inte på långa vägar att klara den praktiska och nödvändiga väghållningen och 
då fram för allt vintertid med ofta återkommande plogning och ibland, sandning. 
 
Under de senaste åren har landsbygdens betydelse för tillväxt och utveckling betonats i många 
olika dokument och traktat. Som bekant måste ord åtföljas av handling men just handling har lyst 
med sin frånvaro. Vi är många som i den uppkomna situationen har vänt oss till kommunala och 
regionala företrädare för att få hjälp, men då staten via Trafikverket inte tillåter praktiska och 
funktionella lösningar för oss glesbygdsbor som bor efter enskilda vägar, så får vi inte den hjälp 
som vi anser att vi både behöver och borde vara berättigade till. I första hand är det inte 
ekonomin som är det avgörande hindret, utan de stelbenta och – enligt vår mening helt 
huvudlösa – reglerna för de entreprenörer som Trafikverket anlitar. De uppger ofta att de mycket 
väl skulle kunna ta på sig arbetet med till exempel plogning av en enskild väg, men förhindras att 
göra det med det regelverk som Trafikverket bestämt. 
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Många gånger rör det sig om mycket korta snöröjningsturer för den entreprenör som plogar den 
allmänna vägen att klara en farbar och trafiksäker väg för oss som bor efter vägen. I stället måste 
vi söka mångdubbelt dyrare lösningar och den del av det statliga stöder som ska gå till andra 
åtgärder på vägen, äts upp av de fördyrade snöröjningskostnaderna. Vi befarar att den dagen kan 
komma, då vi inte kan klara av att hitta lokala lösningar på våra väghållningsproblem och då kan 
det ytterst bli en fråga om att flytta och då bidra till att tömma den livgivande och nödvändiga 
landsbygden på människor. 
 
Det problem som vi berör har drabbat många glesbygdsbor som bor och verkar längs det 
enskilda vägnätet. Vi behöver hjälpas åt för att få ändrade regler anpassade för en levande 
landsbygd och där är stödet till den enskilda väghållningen en mycket viktig pusselbit. 
Vi socialdemokrater borde ta ett större ansvar för landsbygdsfrågorna och stödet till den enskilda 
väghållningen är en del i detta ansvarstagande. 
 
Därför föreslår jag:  
 
att  Vilhelmina Arbetarekommuns representantskap ställer sig bakom denna motion 
 
att  Vilhelmina Arbetarekommun sänder motionen vidare till distriktsårskonferensen 
  
att  länets socialdemokratiska riksdagsledamöter får i uppdrag att med kraft driva frågan 

om förbättrade resurser och regler för statens stöd via Trafikverket till enskilda 
 väghållare i glesbygd. 

 
Lillemor Jonsson 
Vilhelmina S-förening 
  
Styrelsens förslag till beslut: 
Styrelsen föreslår representantskapet att ställa sig bakom motionen och skicka den vidare till 
distriktskongressen 2022. 
 
Representantskapet beslutar 
att ställa sig bakom motionen och skicka den vidare till distriktskongressen 2022 
 

Distriktsstyrelsens svar på motion 10 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att avslå att-sats 3 

De enskilda vägarna är en viktig del av transportnätet på landsbygden. Det finns ett uppdämt 
behov av underhållsåtgärder för bland annat broar på det vägnät som får statsbidrag för enskild 
väghållning. Dessa är kostsamma att underhålla och behoven på vägarna är stora. Om de inte 
underhålls finns en risk att dessa objekt förlorar sin hållfasthet och att de därmed inte kommer att 
kunna användas av exempelvis tyngre fordon.  
 
Det S ledda regeringarna har därför kontinuerligt höjt statsbidrag till enskild väghållning. 
Underhåll och drift av vägar är en angelägen fråga, inte minst i Västerbotten med landets största 
vägnät. Underhåll och reinvesteringstakten är generellt för lågt inte minst i Västerbotten, oavsett 
om det gäller enskilda eller allmänna vägar. 
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Socialdemokraterna i länet har länge drivit dessa frågor såväl från regional, kommunal och 
riksdagsnivå. Vi är glada för motionen och känner ett strakt stöd för de arbete vi utför, dock för 
att distriktsstyrelsen ska äga ansvaret att agera i motionens anda avslås att-satser som enbart riktar 
sig till specifika företrädare. 
 
 

11. Stärk det öst-västliga järnvägsstråket i Västerbotten 
(Västerbotniabanan) 
Motionär: Vännäs s-förening, Vännäs arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp C 
 
I samhället förs idag en intressant och viktig diskussion om utökad elektrifiering av vägtrafiken. 
För att komma bort från fossil drift på transportområdet i stort är det minst lika viktigt att lyfta 
frågan om elektrifiering av vissa regionala järnvägssträckor som i stor utsträckning används för 
gods- och / eller persontrafik. 
 
Västerbotten har alltid haft en stark skogsnäring och i länet görs nu mycket stora investeringar 
även i övrigt, t ex i form av en anläggning i Skellefteå för tillverkning av batterier till elbilar. I 
Umeå hamn (Holmsund), sker en kraftig expansion bl a på grund av att en ny färja, som kan 
transportera 800 passagerare mm, planeras tas i drift under sommaren 2021. Stambanan genom 
Övre Norrland är hårt utnyttjad. Norrbotniabanan är under planering.  
 
Mot denna kortfattade bakgrund vill vi motionärer förorda följande. Stärk den länk som 
järnvägen från Holmsund i öster till Storuman i väster utgör, och anlägg perspektivet att 
sträckningen ses som en helhet trots att den består av skilda, men sammanbundna delsträckor.  
 
När det först gäller godstrafiken så kan det konstateras att den redan nu är tämligen omfattande 
på tvärbanan Hällnäs - Storuman och vidare till SCA:s virkesterminal vid Gimonäs, Umeå, och till 
olika produktionsanläggningar i norra Sverige. Storuman kan utvecklas till en omlastningspunkt 
med avseende på transporter till och från Norge. Transporter av annat än ved/timmer, t.ex 
containertrafik till och från mellanstora företag i inlandet har vidare stora utvecklingsmöjligheter. 
En förutsättning för att det nu beskrivna transportflödet ska kunna ske på ett hållbart, effektivt 
och miljömässigt bra sätt är, att sträckan Hällnäs - Storuman elektrifieras. Om så sker kan kust 
och inland - samt grannländerna i öst och väst, med sina respektive nationella och internationella 
transportflöden - knytas ihop på ett bättre sätt än vad som är fallet nu, och det skulle också gynna 
Sverige som helhet. 
 
Vad sedan gäller persontrafiken på tåg så kan till att börja med konstateras att trafiken mellan 
Umeå och Lycksele är kostsam och ineffektiv till nackdel för såväl resenärerna som 
trafikhuvudmannen för sträckan. Det förtjänar också att nämnas att det numera inte förekommer 
någon persontrafik alls mellan Umeå och Holmsund och inte heller mellan Lycksele och 
Storuman. 
 
Sträckan Umeå - Holmsund, som är elektrifierad, är ca 15 kilometer lång. Någon anslutning till 
färjan till Vasa i Finland finns dock inte.  Många människor pendlar dagligen med bil eller buss 
mellan Holmsund och Umeå. Umeå har i sin tur tät pendlingstrafik med tåg till Vännäs som 
genom sin belägenhet vid stambanan genom Övre Norrland också i flera fall erbjuder fortsatta 
transportmöjligheter.  
 



19 

 

Mot bakgrund av det sagda föreslår vi att Distriktsårskongressen ska besluta 
 
att  Socialdemokraterna ska verka för att tvärbanan Hällnäs - Storuman, även kallad 

Västerbotniabanan, elektrifieras, samt 
 
att  Socialdemokraterna ska verka för att det tvärgående transportnätet på järnväg i 

länet knyts ihop genom att sträckan Holmsund - Umeå öppnas för pendlingstrafik 
och för persontransporter från färjan till Umeå och vidare mot Vännäs och andra 
orter.  

 
Vännäs S-förening 
 
Antagen av medlemsmöte i Vännäs arbetarekommun 211208 
 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 11 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att bifalla motionen 
 
Vid partikongressen antogs riktlinjer för ”En hållbar infrastruktur som bygger samman Sverige” 
Människor i hela landet kan vittna om hur viktig en väl utbyggd infrastruktur är. Till 
infrastruktursatsningar knyts framtidstro, med ett starkare samhälle, nybyggda skolor och 
bostäder, fler jobb och förbättrade pendlingsmöjligheter, och klimatsmarta transporter.  
 
Det är bara med stora investeringar som vi kan klara detta - i ny järnväg för att möta 
kapacitetsbristen, i förstärkt väg- och järnvägsunderhåll, i el-vägar och ladd-infrastruktur för att 
säkra elektrifiering av fordonsflottan, och genom att bana väg för eldrift, vätgas och andra 
hållbara drivmedel även till sjöfarten och flyget. Transportslagen hänger ihop och är beroende av 
varandra. 
 
Vi ska driva på den tekniska utvecklingen av infrastruktur, fordon och styrmedel för ett hållbart 
resande. En ambitiös reduktionsplikt, med ökande inblandning av biobränsle i bensin och diesel, 
ska göra att varje bilägare oavsett motor kan vara en del av omställningen. En nationell och 
täckande plan för el-laddning ska förverkligas. El-vägar och ladd-infrastruktur måste utvecklas för 
att elektrifieringen, oavsett fordonstyp, ska bli effektiv och sammanhållen. 
 
Motionären lyfter att Socialdemokraterna ska verka för att tvärbanan Hällnäs - Storuman, även 
kallad Västerbotniabanan, elektrifieras, samt att Socialdemokraterna ska verka för att det 
tvärgående transportnätet på järnväg i länet knyts ihop genom att sträckan Holmsund - Umeå 
öppnas för pendlingstrafik och för persontransporter från färjan till Umeå och vidare mot 
Vännäs och andra orter. Investeringar i infrastruktur är en förutsättning för att Sverige ska klara 
såväl befolkningsökning, tillväxt, kunna nå klimatmålen och bli världens första fossilfria 
välfärdsland. Då stärker vi också jämlikheten och möjliggör för människor att leva och försörja 
sig i hela landet. Investeringar sluter klyftor mellan stad och land. Nu skärper vi styrningen så att 
klimatmålen ska väga tyngre vid planering av infrastruktur. 
 
Tidigare har prioriteringar gjorts för att utveckla funktionen för tvärbanan Storuman-Hällnäs. 
Medfinansiering har skett av NLC Storuman-terminalen och vissa smärre hastighetshöjande 
åtgärder på järnvägen har skett. Under senare år har fokus legat vid att få till stånd en 
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elektrifiering av järnvägen mellan Hällnäs och Storuman. Detta för att öka godstrafikens 
effektivitet och säkerställa en eftersträvansvärd persontrafik på tvärbanan.  
En övergång från dieseldrift till eldrift ger också betydande miljövinster. Järnvägen hanteras i 
grunden avseende såväl drift, underhåll som investeringar i den nationella planen. Region 
Västerbotten har inom ramen för länstransportplanen tidigare beslutat om att genomföra 
inledande arbeten med järnvägsplan för elektrifiering för tvärbanan mellan Hällnäs och 
Storuman. Därmed skapas en god beredskap att snabbt kunna genomföra en elektrifiering, därför 
anser vi att det dags för nästa steg. 
 
 

12. Kompletterande kommittédirektiv till den av regeringen 
tillsatta parlamentariska utredningen om En ny 
renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, 
jakt och fiske. 
Motionär: Runar Frohm, Storumans arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp C 
 
Med anledning av Högsta domstolens dom och slutsatser i Girjasdomen, har regeringen tillsatt en 
parlamentarisk kommitté med uppdraget att senast 21 november 2022 redovisa ett delbetänkande 
ang. vilka delar av statligt ägd mark som samebyar har ensamrätt till i förhållande till staten att 
upplåta småviltsjakt och fiske samt att senast 20 maj 2025 slutredovisa förslag till en ny 
renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen. Kommittén har också fått i 
uppdrag att analysera det samiska folkets rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är 
medlemmar i samebyar som för dem som inte är det. 
 
I och med den s.k. Girjasdomen, står det klart att samebyars rätt till att själva och genom 
upplåtelser disponera småviltsjakt och fiske på statens mark ska gälla. En mycket liten del av de 
som bor och är verksamma inom renskötselområdet är då förbehållna denna rätt, medan den 
övriga bofasta befolkningens rättigheter och möjligheter inskränks och ifrågasätts allt oftare. 
Detta har, kanske främst i Norrbotten, men även i övriga renskötsellän och för övrigt i landet i 
övrigt, kraftigt ifrågasatts. Statens mark borde med lika möjligheter och begränsningar vara 
tillgängliga för svenska medborgare oavsett var i landet man bor. Det är givetvis påtagligt tydligt 
att de människor som bor och verkar i Norrland inom renskötselområdet, känner sig både 
kränkta och utestängda med de förhållanden som nu anses råda efter Högsta domstolens dom i 
Girjasmålet.  
 
Vi ifrågasätter inte att det samiska folket, och då inte bara de som bedriver renskötsel, bör ges bra 
förutsättningar att bedriva sin näring och att bevara och också utveckla sitt kultur- och 
samfundsliv. Men detta bör kunna ske med respekt för att berörda områden även befolkas av 
andra människor med behov av arbete och livsutrymme både på sin fritid och annars. Den 
inställning som nu alltmer börjar ge sig tillkänna, är att den samiska befolkningen ges sådana 
fördelar och utrymmen, att andra människor både känner sig kränkta och uppgivna. Det ska då 
tilläggas att de problem som Högsta domstolens dom ansetts ha löst, nu förstärks genom att 
renskötselns och samernas ställning ytterligare ska accentueras. I de direktiv som regeringen 
beslutat, finns inte något som helst utrymme för att involvera majoriteten av den befolkning som 
bor och verkar i Sapmi. Det måste rimligen vara ”alla tillsammans” som ska vara vägledningen.  
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Storumans arbetarekommun, som diskuterat denna fråga och som allvarligt oroar oss då den 
svenska staten genom de regeringsdirektiv som den nu sittande utredningen ska arbeta efter, helt 
utelämnat alla andra än samerna som bor och verkar i det område som omfattas av nu gällande 
direktiv. De förutsättningar som därigenom getts utredningen och som då antas landa i ytterligare 
inskränkningar för andra än samerna, kommer sannolikt att förstärka den konflikt som redan nu 
finns och som väntas eskalera med de förslag som kan komma och som också antas bilda 
underlag för en förändrad lagstiftning inom aktuellt område. 
 
Vi ser att det finns behov av kompletterande direktiv till den sittande utredningen med tydlig 
inriktning på att hänsyn ska tas till alla de människor som lever och verkar i renskötselområdet 
och att utredningen därigenom tillåts bredda sina ställningstaganden i syfte att skapa självklara 
och rimliga förutsättningar i kommande förslag till ändrad eller tillkommande lagstiftning för ett 
ordnat och rättvist sammanlevande mellan det samiska folket och andra som bor och lever i 
renskötselområdet. Det som då i första hand åsyftas är blivande förslag till ändringar i 
rennäringslagen och i den lagstiftning som reglerar jakt och fiske i hela området ovanför 
lappmarksgränsen. 
 
Yrkar; 
 
att  direktivet till rätten om jakt och fiske ändras så att rättigheterna kommer fler 

ortsbor till del. 
 
Stintbäcken 28/10 – 21 
Runar Frohm 
 
Storumans arbetarekommuns motionssvar  
Storumans arbetarekommun har behandlat motionen den 14 december. 
Som motionären skriver omfattar det nuvarande kommittédirektivet ”i första hand samernas 
ensamrätt att upplåta jakt och fiska inom statlig mark." Detta med anledning av Girjasdomen 
som innebär att staten, trots att man är markägare, förlorar makten över jakt och fiske. 
Externa aktörer, främst i form av stat, kyrka och kommersiella exploatörer – ofta i samverkan - 
har under många hundra år starkt bidragit till den splittring vi idag upplever mellan de människor 
som lever inom renskötselområdena. En stor del av de som bor här har sina rötter i området 
sedan hundratals år, och väldigt ofta med större eller mindre andel samiska rötter. Därför har de i 
mångt och mycket traditionellt samma sätt att leva som renskötarna, förutom när det gäller just 
det specifika yrkesutövandet. 
 
Många av de som inte tillhör renskötselnäringen upplever sig idag osynliggjorda i de ärenden som 
rör detta geografiska område, framför allt när det handlar om jakt, fiske och möjligheter att utöva 
sina fritidsaktiviteter. Alla bofasta men särskilt bofasta utan egna jaktmarker har sedan 
generationer en vana av att kunna jaga och fiska på statlig mark till överkomliga kostnader. En 
tradition och del av en livskvalité som man nu upplever vara hotad. 
 
Girjasdomen har ytterligare bidragit till känslan av osynliggörande och det är mycket olyckligt om 
utredningen av en ny renskötsellagstiftning också signalerar ointresse för övriga medborgares 
möjligheter att kunna fortsätta leva sina liv inom renskötselområdena.  
 
Motionären yrkar 
- att direktivet till rätten om jakt och fiske ändras så att rättigheterna kommer fler ortsbor till del. 
 
Storumans arbetarekommun beslutar att ställa sig bakom motionen och anta den som sin egen: 
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att  motionen överlämnas till distriktskongressen 2022 
 
att  distriktskongressen beslutar att sända synpunkterna vidare till den parlamentariska 

utredningen om en ny renskötsellagstiftning.  
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 12 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att anse motionen besvarad 
 
Precis som i Storumans motions svar vill vi utrycka hur bekymrade vi är över HDs utslag i Girjas 
domen. Girjas har sitt ursprung i att sametinget och SSR upplevde stort missnöje med den fria 
fjälljakten. Ett missnöje som slutligen utmynnade i att Giljas sameby valde att stämma staten.  
 
 Högsta domstolen kom fram att Girjas sameby inom sitt byområde på statens mark ovanför 
odlingsgränsen har en ensamrätt i förhållande till staten att upplåta jakt och fiske trots att 
rennäringslagen inte ger samebyn någon sådan rätt. Utredningen har tillkommit utifrån Girjas 
domens prejudikat som ensidigt ger Girjas sameby ensamrätt. 
 
Den tillsatta parlamentariska utredningen som regeringen tillsatt, är tillsatt utifrån Girjas domens 
följdverkningar där fler samebyar nu begär att få samma rättigheter som Girjas sameby.  
Kommittén ska bl.a. analysera det samiska folkets rätt till jakt och fiske, för de samer som i dag är 
medlemmar i samebyar som för dem som inte är det. Många har efterfrågat varför 
lokalbefolkningen inte nämns. 
 
Vi socialdemokrater menar att annan relevant lagstiftning som jaktlagen och den grundlags 
skyddade äganderätten och den av den Socialdemokratiskt ledda regeringen implementerade 
ändringen Rennäringsförordningens tredje paragraf som ändrades 2017. Täcker 
lokalbefolkningens självklara rätt till jakt och fiske. Genom den ändringen i 
rennäringsförordningens tredje § fick vi en bättre ordning på fjälljakten. 
 
Sedan 2017 har svenskar och jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltsjakt på statlig 
mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i 
Jämtlands län. Det avser vi socialdemokrater att vi ska bibehålla. För oss var det viktigt att vi fick 
till en politisk sammansatt kommitté med alla riksdagens partier som utreder och lämnar förslag 
på en moderniserad rennärings lag, frågorna är svåra berör många motstående intressen därför att 
lagstiftningen på området är gammal och har ur många aspekter behov att uppdateras. Ska 
rennäringslagen ändras är det viktig att de ev. ändringarna görs med bred politisk majoritet. 
 Utöver samers rätt ska utredningen ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars 
tradition, intresse och behov att jaga och fiska. 
 
Det finns många synpunkter på kommittédirektiven till utredningen En ny renskötsellagstiftning 
– det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske? 
Vi menar att den politiskt sammansatta kommittén har alla möjligheter att lyfta relevanta frågor så 
att utredningen belyser lokalbefolkning och alla svenskars självklara rätt och intresse och tillgång 
till jakt och fiske på statens marker. 
 
 Det socialdemokratiska partidistriktet står upp för samernas självklara rätt till jakt och fiske men 
anser inte att samebyarna ska ha ensamrätt att upplåta jakt och fiske på statens mark. Vi menar att 
den uppgiften åligger staten som markägare. 
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13. Återinför permanenta uppehållstillstånd som huvudregel 
Motionär: Håkan Stråge, Malå arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp D 
 
Sedan 1985 har permanenta uppehållstillstånd (PUT) varit huvudregel i Sverige för den som 
ansetts ha skyddsbehov. Partikongressen beslöt i april 2019 att Socialdemokraternas principiella 
inställning är att ”permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar 
tryggheten och främjar en bra etablering. 
I samband med införandet av den tillfälliga migrationslagen 2015 ersattes ändå de permanenta 
uppehållstillstånden med tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) som huvudregel. Förändringen 
genomfördes trots att det råder stor enighet inom arbetarrörelsen om att permanenta 
uppehållstillstånd är att föredra. 
 
Tyvärr så ser vi inte att flyktingströmmar ska minska under överskådlig tid och att 
Migrationsverket är hårt belastat vilket sannolikt inte minskar under överskådlig tid. Belastningen 
har i många fall lett till handläggare utan erforderlig vana eller kompetens inom detta känsliga 
område har anlitats. TUT leder också till att ärenden ska behandlas igen vilket leder till 
överklagningar och dyra handläggningskostnader advokatkostnader och tolkkostnader som följd.  
 
Malå socialdemokratiska arbetarekommun vill: 
 
att kongressens principiella inställning från 2019 återinförs i enlighet med den 

huvudregel som gällt sedan 1985. 
 

att den tillfälliga lagen från 2015 med tillfälliga uppehållstillstånd upphävs och ersätts 
med permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. 
 

att distriktskongressen ställer sig bakom motionen och beslutar att driva frågorna 
vidare till kommande partikongresser och att frågorna drivs vidare för beslut i 
riksdagen 
 
Malå den 5 januari 2022 
Håkan Stråge 

 
Malå arbetarekommun har behandlat motionen och beslutat att bifalla den. 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 13 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att avslå motionen 
 
Motionen föreslår att socialdemokraterna ska återgå till en principiell hållning från 
partikongressen 2019 samt att den tillfälliga lagstiftningen från 2015 upphävs och ersätts med 
permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. 
 
Den tillfälliga migrationslagstiftning som Sverige införde 2016 ersattes den 20 juli 2021 av en 
permanent lagstiftning på området. Den permanenta lagstiftningen innebär bland annat att 
tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel och att permanenta uppehållstillstånd tidigast ska 
kunna beviljas efter att man haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år. 
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Detta fastslogs även av den senaste partikongressen, som hölls i november 2021, för mindre än 
sex månader sedan. 
 
Beslutet föregicks av många diskussioner i partiet, i alla kongressdelegationer, och i det utskott 
som på kongressen hanterade migrationspolitiken. Det kan därför sägas att det är ett välförankrat 
beslut i vårt parti, som dessutom nyligen är hanterat.  
Kongressutlåtandet säger vidare; ”Att återinföra permanenta uppehållstillstånd som huvudregel är 
inte möjligt, givet att så gott som alla andra EU-länder har tillfälliga uppehållstillstånd som 
huvudregel.” 
Samt; 
”Socialdemokraterna står för en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar samtidigt som rätten 
att söka asyl värnas. Sverige ska ge skydd åt människor som är i behov av det och som har 
asylskäl. Samtidigt ska vi verka för en jämnare fördelning av asylsökande globalt och inte minst i 
EU. I olika EU-sammanhang har Sverige konsekvent stått upp för och drivit på för en humanare 
asylpolitik. Alla EUs medlemsstater måste vara med och dela på ansvaret.” 
 
Distriktsstyrelsen välkomnar de ställningstaganden som partikongressen kommit fram till under 
ett långt och gediget arbete i partiorganisationen, och ser ingen anledning att driva en annan linje. 
Därför avslås att-sats ett och två. 
 
Vidare finns en tredje att-sats i motionen som riktar sig direkt till riksdagsledamöter samt till 
framtida partikongresser. För att distriktsstyrelsen ska äga ansvaret att agera i motionens anda 
avslås att-satser som enbart riktar sig till specifika företrädare. 
 
Även att-satser som säger att motionen ska skickas till partikongressen avslås, då det är  
arbetarekommunerna som har motionsrätt dit, inte distriktskongressen. 
 
 

14. Särskilt skyddsbehövande ska bara prövas av handläggare 
med adekvat utbildning 
Motionär: Håkan Stråge, Malå Arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp D 
 
Hbtq-personer och konvertiter är särskilt utsatta grupper som ofta riskerar förföljelse. Deras fall 
måste prövas av handläggare med specialistkunskap, men trots långvarig och allvarlig kritik har 
ständigt nya fall uppdagats där handläggare ställt orimliga beviskrav på asylsökande. 
 
Religionsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet. FN:s flyktingkonvention är tydlig med 
att flyktingstatus beviljas den som hyser en välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland på 
grund av sin religion. Samtidigt har Migrationsverket under en längre tid mottagit kritik för sitt 
sätt att hantera religiös tillhörighet i sina beslut om asyl och uppehålls-tillstånd. 
Särskilt stark har kritiken varit mot bedömningarna av de flyktingar som konverterat till kristen 
tro under sin tid i Sverige. Men även personer som inte har en tro riskerar att i sina hemländer 
anklagas för apostasi, det vill säga att de är avfällingar. 
 
I en rapport som tagits fram av Sveriges frikyrkosamfund påvisas stora skillnader i 
bedömningarna mellan Migrationsverkets olika kontor: I Göteborg avslås till exempel 80 procent 
av ansökningarna från afghanska konvertiter, medan motsvarande andel i Jönköping endast 
uppgår till 44 procent. 
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En av rapportens författare menar att Migrationsverket även gör skillnad på olika konvertiters 
intellektuella förmåga att reflektera kring sin tro, vilket leder till att det blir den intellektuella 
kapaciteten och förmågan att uttrycka sig, snarare än tron hos konvertiten, som bedöms. 
Regeringen har lyssnat på kritiken och i ett regleringsbrev uppdragit till Migrationsverket att 
redovisa hur myndigheten ”säkerställer rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där 
religiös uppfattning åberopas.” Det nya regleringsbrevet behöver också åtföljas av handling. 
Migrationsverket bör tillsäkra sig den kompetens som finns inom kyrkor och samfund så att 
prövningar av asylsökandes religiösa uppfattningar sker på saklig grund. 
 
Malå socialdemokratiska arbetarekommun vill: 
 
att hbtq personer, konvertiter och apostasi personer ska bara prövas av handläggare 

med adekvat utbildning. 
  

att distriktskongressen ställer sig bakom motionen och beslutar att driva frågorna 
vidare till kommande partikongresser och att frågorna drivs vidare för beslut i 
riksdagen 

 
Malå 5 januari 2022  
Håkan Stråge 
 
Malå arbetarekommun har behandlat motionen och beslutat att bifalla den. 
 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 14 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att anse att-sats 1 besvarad 
 
att avslå att-sats 2 
 
Motionen lyfter en viktig fråga. 2019 kom den i motionen omskrivna rapporten från Sveriges 
frikyrkosamfund, och samma år skärpte regeringen skrivningen i regleringsbrevet till 
Migrationsverket i dessa frågor. Regleringsbreven följs upp årligen för att säkerställa att 
myndigheterna följer lagstiftning och regleringsbrev, så även i detta fall. Vi har även två 
socialdemokratiska ledamöter i Migrationsverkets insynsråd, som följer utvecklingen. 
 
Frågan om skydd för konvertiter, HBTQI-personer och andra utsatta grupper följs också upp av 
ledamöterna i ansvarigt utskott i riksdagen och ett möte kommer att hållas där under våren med 
ansvarig minister och generaldirektören för Migrationsverket om just den frågan. 
I nuläget anser distriktsstyrelsen att regeringen skärpt regleringsbrevet i relation till problemen, 
och kommer att följa utvecklingen framöver. 
 
Gällande att-sats två påminner vi om att för att distriktsstyrelsen ska äga ansvaret att agera i 
motionens anda avslås att-satser som enbart riktar sig till specifika företrädare. 
Även att-satser som säger att motionen ska skickas till partikongressen avslås, då det är  
arbetarekommunerna som har motionsrätt dit, inte distriktskongressen. 
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15. Integrera barnperspektivet i hela asylprövningsprocessen 
Motionär: Håkan Stråge, Malå arbetarekommun  
DS föredragande: Grupp D 
 
Barnkonventionen är svensk lag och det måste märkas i alla myndighetsprövningar som 
involverar barn. Barnkonventionens princip om barnets bästa är lagfäst och bör ges högre 
prioritet i dess konkreta tillämpning. 
 
Migrationsmyndigheterna måste få ett tydligt åläggande att säkerställa att barns asylskäl utreds 
individuellt och tas på allvar. Barn ska dessutom inte placeras i utlänningsförvar, utan få möjlighet 
att leva med familjer och få en så normal uppväxt som omständigheterna tillåter. 
 
Utlänningslagen kan inte ges företräde över den i svensk lag införlivade barnkonventionen.  
Det står i konventionen att migrationspolitiken måste beakta principen om barnets bästa. 
Migrationsverkets ensidiga tolkning av principen har med rätta ifrågasatts. Återvändande är bara 
en av flera hållbara lösningar för ensamkommande barn. Andra lösningar är integration, 
eller att flytta till tredjeland beroende på familjesituation. Barnets bästa och anknytning till Sverige 
ska särskilt vara vägledande i ärenden om familjeåterförening.  
 
Barnperspektivet ska beaktas i tillståndsprövning på humanitär grund, enligt bestämmelserna om 
särskilt ömmande omständigheter. Det finns fall där en vårdnadshavande förälder har utvisats 
och barnet lämnats kvar – Exempelvis kan pappan utvisas till Afghanistan varpå barn födda här 
med svenska mammor blir utan förälder. Även här måste barnperspektivet föras in i 
asylprövnings-processen. 
 
Distriktskongressen föreslås besluta att driva nedanstående frågor vidare till kommande 
partikongresser och att frågorna även drivs i riksdagen. 
 
Malå socialdemokratiska arbetarekommun vill: 
 
att om tex en pappa varit närvarande med barnet och delat vårdnaden om barnet 

ska familjen inte kunna splittras. 
 

att om föräldrarna beslutar att undanhålla sig eller på annat sätt försvåra verkställighet 
av utvisningsbeslut, ska det inte inverka menligt vid prövning av barnens grad av 
anknytning till Sverige. 
 

att i de fall då åldersbedömningar behöver göras ska de ske med utgångspunkt 
i den asylsökandes egna uppgifter, och inte handläggarens. 

 
att Medicinska tester får endast utföras med metoder som vilar på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. 
 
Malå 5 januari 2022 
Håkan Stråge 
 
Malå arbetarekommun har behandlat motionen och beslutat att bifalla den. 
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Distriktsstyrelsens svar på motion 15 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att avslå motionen 
 
Motionen i sig innehåller formaliafel och kan därmed inte annat än avslås, men distriktsstyrelsen 
anser ämnet vara av vikt, och vill därför ge sina synpunkter på motionen. 
 
Att barnkonventionen är svensk lag sedan januari 2020 är en viktig milstolpe i arbetet för att 
stärka barns rättigheter. Vi har kommit långt och vi kan som socialdemokrater vara stolta över 
det samhälle vi byggt och vetskapen att det är ett av världens absolut bästa länder för ett barn att 
växa upp i. Med milstolpen i ryggen är det också naturligt att se på vilka områden fortsatt arbete 
är viktigt för att stärka barns rättigheter och minska deras utsatthet. Ett av dessa områden är som 
motionären själv pekar på migration, tillsammans med exempelvis socialtjänst och rättsväsende.  
 
Barnperspektivet beaktas i dagens asylprövning och familjen är en viktig faktor och försöks hållas 
samman så långt som möjligt, om än asylprövningen i grunden är individuell och så ska fortsätta 
vara. 
 
Ingen lag står över en annan utan prövningen bygger på en samlad bedömning och när olika 
intressen står mot varandra blir det slutligen oftast en fråga för migrationsdomstolen.  
 
Har du svensk familj är det såklart något som vägs in i asylprövningen till din fördel. Men att helt 
gå ifrån den svenska modellen med reglerad invandring utan asylprövning är inte en väg som 
distriktsstyrelsen anser är klok. 
 
Att hålla sig undan lagvunna beslut är i alla lägen till din nackdel. Oavsett om det är på 
migrationsområdet eller andra områden. Detta påverkar inte i sig prövningen av barnens 
anknytning till Sverige, men kan såklart i en samlad prövning ändå leda till att hela familjen får 
lämna landet. Inte utifrån barnets anknytning utan för att föräldrarna saknas asylskäl.  
 
En åldersbedömning görs när ålder inte kan styrkas på annat sätt än genom den enskilda 
personens egna uppgifter. Så det är naturligt att det är en bedömning av många olika saker och 
inte bara grundar sig på den asylsökandes uppgifter eftersom det är dessa som inte gått att 
belägga.  
 
Åldersbedömningar och medicinska tester ska såklart göra utifrån de kunskaper och forskning 
som för tillfället finns och där har distriktsstyrelse ingen annan ståndpunkt, vilket också är som 
myndigheterna idag jobbar.  
 
Nyligen kom en dom från Migrationsdomstolen som kan vara av intresse i denna fråga. 
Migrationsverket sammanfattar domen som följande; 
 
”Domen handlade om prövningen av barnets bästa och vad som ska vägas in när 
Migrationsverket eller en domstol ska bestämma om ett barn har det som i svensk lag heter 
särskilt ömmande skäl. Domen rörde ett barn som var 14 år och född och uppvuxen i Sverige. 
Migrationsöverdomstolen ansåg att barnet hade fått en så pass stark anknytning till Sverige att det 
vore oproportionerligt att utvisa barnet. 
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Med det menas i det här fallet att barnets bästa enligt barnkonventionen vägdes mot statens 
intresse av en reglerad invandring (intresset av att veta vilka och hur många som ska tillåtas bo 
och leva i Sverige) och att Migrationsöverdomstolen gjorde bedömningen att det fanns skäl som 
vägde tyngre för att barnet skulle få stanna i Sverige, än att barnet skulle utvisas. 
Barnet hade ingen släkt kvar i hemlandet, talade flytande svenska, gick i svensk skola och hade 
familj och vänner här. 
 
I domen sägs att barnkonventionen inte innebär att alla barn har rätt till uppehållstillstånd, utan 
den rätten styrs av vad som står i utlänningslagen och tillfälliga lagen. Domen säger att barn är 
bärare av sina egna rättigheter och att barn kan ha egna skäl att få stanna jämfört med till exempel 
sina föräldrar. 
 
Migrationsverket kommer ta fram en rättslig vägledning om domen som kan göra det ännu 
tydligare för personalen på Migrationsverket hur domen ska tolkas.” 
 
 

16. Motverka prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål och arbetskraftsexploatering i länets kommuner 
Motionär: Andreas Lundgren, Umeå Arbetarekommun  
DS föredragande: Grupp E 
 
Prostitution och människohandel är det yttersta uttrycket för mäns våld mot kvinnor och en 
våldshandling som drabbar miljontals kvinnor, barn och män världen över. Sverige är ett 
destinationsland för människohandel, både för sexuella ändamål och för arbetsexploatering. 
När utbudet ökar trycks sexhandeln och slavhandeln ut till mellanstora och små kommuner. För 
att motverka detta och att människors liv förstörs måste vi bekämpa människohandeln och stärka 
samarbetet mellan kommuner och polisen. 
 
Ett verkningsfullt instrument som undertecknad själv använt sig av är att initiera ett 
medborgarlöfte mellan kommunen och med polismyndigheten. Ett medborgarlöfte är ett 
gemensamt löfte mellan polis och kommun till invånarna i en kommun om att arbeta för att 
förebygga och bekämpa brott. 
 
Att kommunerna är aktiva i att bekämpa prostitution och människohandel, även när problemen 
tycks små, underlättar polisens arbete och gör det enklare för polisen att spåra hur 
människohandlarna förflyttar sig och ringa in förövarna bakom sexhandeln. 
Under perioder har Umeå med flera kommuner kunnat störa människohandeln och i långa 
perioder lyckats ”stänga ned” norra Sverige för utländsk människohandel för sexuella ändamål. 
Men då sexhandeln ständigt tar nya former, som via sociala medier och sugardating, behöver vi 
ständigt se över våra arbetsmetoder. Vi ser nu hur Stockholms län gått i den riktningen och 
tecknar avtal med polismyndigheten om att bekämpa prostitution och människohandel. 
 
Människohandeln omfattar även utnyttjande av människor för organdonation och slavarbete. Här 
i vår region är det arbetsexploateringen som är utbrett och där de som utsätts kan vara 
brottsoffer. Då handlar det om att den myndighetsamverkan som finns genom a-krim bedriver 
ett tillräckligt uppsökande arbete, men också att kommunerna har bra rutiner och ett kvalificerat 
stöd för att kunna fånga upp utsatta människor. Har kommunerna svårt att bygga upp det själva 
bör det gå att teckna avtal med större kommuner kring stöd, exempelvis Centrum mot Våld i 
Umeå för att kunna ge eller utveckla ett kvalificerat stöd. 
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Det är oerhört angeläget nu med den industrialisering vi ser där fler människor söker sig till norra 
Sverige för arbete och boende att vi som Socialdemokrater markerar tydligt att vår region ska 
vara fri från prostitution och människohandel för sexuella ändamål och för arbetsexploatering. Vi 
behöver signalera tydligt mot detta samtidigt som vi måste vara tydliga mot polisen att 
prostitution och människohandel ska prioriteras i deras arbete. 
 
Därför yrkar jag: 
 
att Socialdemokraterna i Västerbotten uttalar att målet för vårt parti att Västerbotten 

ska vara fritt från prostitution och människohandel 
 
att Socialdemokraterna i Västerbotten ska agera för att samtliga kommuner i länet ska 

ha separata medborgarlöften eller en samlad gemensam överenskommelse med 
polismyndigheten om att motverka prostitution och människohandel 

 
att Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Västerbotten ges i uppdrag att kontakta 

partidistrikten i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland för att driva att samtliga 
kommuner i dessa län också tecknar medborgarlöften eller en samlad 
överenskommelse om att motverka prostitution och människohandel i hela region 
Nord. 

 
att Socialdemokraterna i samtliga länets kommuner arbetar för att utsatta i sexhandeln 

och förövare(sexköpare) samt utsatta för arbetskraftsexploatering ska ha tillgång till 
ett kvalificerat stöd. 

 
Andreas Lundgren 
Umeå arbetarekommun 
 
Umeå arbetarekommuns motionssvar 
Motionären lyfter en högst angelägen fråga. Umeå kommuns samarbete med polisen utifrån deras 
gemensamma medborgarlöfte har visat att det går att åstadkomma mycket även med små medel. 
Men när sexhandeln trycks tillbaka, så flyttar den vidare till andra orter eller antar nya former. Ett 
framgångsrikt arbete mot människohandel kräver därför att kommunerna samverkar sinsemellan. 
Senaste partikongress har antagit riktlinjerna för vår politik i hela landet. Den anger vad vi som 
parti prioriterar oavsett var i landet vi är verksamma. I dessa riktlinjer är vi tydliga med att 
”arbetslivskriminalitet ska inte finnas på svensk arbetsmarknad”. 
Socialdemokraterna i Västerbotten har utöver det antagit ett valprogram för 2022 där vi anger 
vilken politik vi ska driva gemensamt i Västerbotten. I detta program har vi skrivit att 
”Prostitution och människohandel ska motverkas i bred samverkan och stöd finnas för att utsatta 
ska få hjälp”. 
 
Det motionären yrkar på ligger i linje med vad vi har åtagit oss i vårt valprogram, men visar också 
på ett konkret sätt att jobba för det. 
I Umeå har gemensamma medborgarlöften med polisen visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt, 
men det utesluter inte att det också kan finnas andra effektfulla sätt att arbeta för att bekämpa 
människohandel. Motionen låser sig inte till medborgarlöften som arbetssätt utan är även öppen 
för andra typer av samverkan mellan kommun och polis. När det gäller brottsbekämpning, anser 
vi dock att samarbete med polisen är ett måste. 
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Vi ser därför positivt på förslaget att agera för att samtliga kommuner i länet arbetar med frågan 
antingen genom medborgarlöften eller andra typer av överenskommelser med polismyndigheten. 
Eftersom problemet tenderar att flytta till andra orter när den trycks tillbaka, anser vi det 
nödvändigt att även närliggande län samarbetar för att bekämpa människohandel. 
Motionären yrkar också på att de som utsätts för människohandel, men även förövare 
(sexköpare) ska ha tillgång till kvalificerat stöd. Att utsatta ska få hjälp är något som vi beslutat i 
vårt valprogram för Socialdemokraterna i Västerbotten. Vi måste dock gå längre och konstatera 
att sexköpare ofta befinner sig i ett beroende och att det ofta inte räcker med en fällande dom för 
att få dem att sluta. Kvalificerat stöd måste därför också vara tillgängligt för den här kategorin. 
Samverkan mellan kommuner kan vara ett sätt att hjälpas åt för att göra detta stöd tillgängligt. 
Styrelsen föreslår därför representantskapet att anta den här motionen som sin egen och skicka 
den vidare till distriktsårskonferensen. 
 
Umeå arbetarekommun biföll på sitt representantskapsmöte motionen 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 16 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att bifalla att-sats 1, 3 och 4 
 
att anse att-sats 2 besvarad 
 
Vill börja med att tacka för en mycket bra motion. Både partikongressen och i valprogrammet för 
Socialdemokraterna i Västerbotten har vi tagit beslut om att jobba för ”Prostitution och 
människohandel ska motverkas i bred samverkan och stöd finnas för att utsatta ska få hjälp”.  
Motionen ligger i linje med det vi åtagit oss att arbeta med och den låser sig inte vid ett visst 
arbetssätt. Motionären har även gett förslag på hur vi kan arbeta med frågan på effektivt och bra 
sätt.   
 
 

17. Övergrepp och kränkningar på statliga ungdomshem 
Motionär: Umeå S-kvinnoklubb, Umeå Arbetarekommun  
DS föredragande: Grupp E 
 
Ett exempel är nedanstående. 
——Anmälningar utreds inte svt nyheter 26 januari 2021. 
Under de senaste fem åren har händelser på Björkbacken anmälts till Inspektionen för vård och 
omsorg, Ivo, 33 gånger för bland annat våld och hot. Missförhållanden som även GP och P4 
Göteborg har rapporterat om.  
 
Anmälningarna kommer från föräldrar, socialtjänst, anställda och tjejerna själva. Samtliga Ivo-
anmälningar har skickats vidare till Sis för att de ska utreda själva. Något som SVT:s granskning 
visar i flera fall inte har gjorts.    
 
– Det viktiga är att när vi får signaler om missförhållanden så måste vi alltid utreda det. För 
bakom varje klagomål så står det en liten flicka som är tvångsvårdad. Att inte utreda är en 
rättsosäkerhet som inte är acceptabel, säger Sabina Björk, även hon tidigare 
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verksamhetsutvecklare med särskilt fokus på Björkbacken som också valt att sluta i protest mot 
hur flickorna behandlats på hemmet.  
 
Det finns under de senaste fem åren även 28 polisanmälningar som gäller bland annat misshandel 
från personal, sexuella ofredanden och våldtäkt. 18 är nedlagda och resten är under utredning.  
 
Ledningen kände till missförhållanden  
SIS har riktlinjer för hur de ska agera om personal misstänks bete sig felaktigt mot en intagen 
ungdom. Men trots att det totalt finns 61 polis- och Ivo-anmälningarna om våld, hot, sexuella 
ofredanden och kränkningar de senaste fem åren har Björkbacken bara gjort två anmälningar som 
rör detta till personalansvarsnämnden under samma tidsperiod.  
 
Missförhållandena på Björkbacken har varit kända för Sis ledning. Det har under årens lopp 
gjorts ett flertal handlingsplaner och utbildningsinsatser i syfte att komma tillrätta med 
problemen. Men det har inte hjälpt.   
 
– Det har ju naturligtvis vidtagits ett stort antal åtgärder. Jag kan väl bara konstatera att man 
borde förmodligen ha vidtagit de här kraftfullare åtgärderna tidigare än vad som har skett nu, 
säger senior rådgivare till generaldirektören på SIS, Jan-Eric Josefsson.  
 
I december 2020 stänger SIS tillfälligt Björkbacken.   
 
– Det går liksom inte att peka på en enskild orsak, utan det är en kombination av saker som gör 
att det har blivit som det har blivit, fortsätter han.——- 
 
Ovanstående är en redovisning av förhållanden på ett SIS hem och det finns fler exempel. 
 
Umeå S kvinnoklubb ser mycket allvarligt på dessa missförhållanden och yrkar att 
Socialdemokraternas Västerbottens S kongress beslutar  
 
att  uppdra till Distriktsstyrelsen att på alla möjliga och tänkbara sätt verkar för att 

kraftfulla åtgärder vidtas så övergrepp och kränkningar på statliga ungdomshem 
upphör. 

 
 
Umeå arbetarekommuns motionssvar 
Arbetarekommunens styrelse delar motionärens synpunkt att barn och unga ska vara trygga när 
man vistas på SiS särskilda ungdomshem i samband med LVU-vård. Som parti är vår 
utgångspunkt alltid ett barnrättsperspektiv och missförhållanden ska inte förekomma. 
 
Frågan handlar dock inte enbart om brister i att följa upp oegentligheter vid enskilda SiS-hem 
utan även hur tillsynen fungerat i dessa fall. I Sverige är det Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) som sedan 2013 ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och 
sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Med återupprepande klagomål från enskilda och kommuner väcker det 
frågan om tillsyn ägt rum i tillräcklig omfattning. 
 
Regeringen har tillskjutit ytterligare resurser till SiS för att höja vårdens kvalitet. Man har även 
gett statskontoret i uppdrag att utreda om SiS särskilda ungdomshem har de förutsättningar som 
krävs för att bedriva vård av unga enligt det åtagande man har. Särskilt fokus ska ligga på flickors 
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vård och en översyn ska ske av struktur, styrning och planering. Uppdraget ska återredovisas i 
mars 2022. 
 
Motionären föreslår att ”uppdra till distriktsstyrelsen att på alla möjliga och tänkbara sätt verka 
för att kraftfulla åtgärder vidtas så övergrepp och kränkningar på statliga ungdomshem upphör”.  
 
Arbetarekommunens styrelse tolkar motionärens skrivning om ”alla möjliga och tänkbara sätt” 
som ett uttryck för att distriktsstyrelsen och Västerbottens partidistrikt ska använda de kanaler 
man har för att påverka i den här frågan. Styrelsen föreslår därför representantskapet: 
 
att anta motionen som Umeå Arbetarekommuns egen och skicka den vidare till 
distriktsårskonferensen  
 
Repskapet beslutade att bifalla motionen 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 17 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att anse motionen besvarad 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärens och Umeå arbetarekommunens synpunkter att barn och 
unga ska vara trygga när de vistas på statens instutionsstyrelse-SiS. 
 
SiS är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med 
allvarliga psykosociala problem samt vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot 
ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. 
 
Distriktsstyrelsen anser att de är viktigt att det inte förekommer oegentligheter på SiS-boenden 
och att tillsynen från IVO, inspektionen för vård och omsorg fungerar bra. Alla som befinner sig 
på SIS-boenden ska känna sig trygga. 
 
Regeringen har tillskjutit ytterligare resurser till SiS för att höja vårdens kvalitet på boendena.  
Det har även getts statskontoret i uppdrag att utreda om SiS har de förutsättningar som krävs för 
bedriva den vården av barn och unga som de enligt det åtagandet har. Statskontorets fokus ligger 
särskilt på flickors vård och uppdraget ska redovisas i mars 2022. 
 
Givetvis ska distriktsstyrelsen på alla möjliga och tänkbara sätt verka för att övergrepp och 
kränkningar på statliga ungdomshem upphör. 
 
 

18. Orosanmälan vid sexköp 
Motionär: Malin Berglund, Skellefteå arbetarekommun  
DS föredragande: Grupp E 
 
Av forskning och erfarenhet vet vi att kriminalitet hos en förälder kan påverka ett barn negativt. 
Köp av sexuell tjänst är ett sexualbrott enligt brottsbalken. Det borde därför vara naturligt att det 
görs en orosanmälan till socialtjänsten när en person som är förälder lagförs för detta brott. Det 
är tyvärr inte alltid fallet.  
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En orosanmälan till socialtjänsten innebär att en utbildad socionom gör en bedömning om det 
kan finnas skäl att titta närmare på barnets situation. Det är rimligt att det ska göras om en 
förälder uppenbarligen anser det vara okej att köpa sig tillgång till en annan människas kropp för 
att tillfredsställa sina egna behov. Att köpa en kropp är en form av övergrepp. Ett samtycke kan 
inte köpas, och att betala för sexuell tjänst är därför att utnyttja en person, som oftast på ett eller 
annat sätt befinner sig i en mycket utsatt situation.  
 
Det är därför bra att undersöka om den person som köper sex är villig att ta emot stöd för det för 
att undvika att ett kriminellt beteende fortsätter. Den bedömningen kan endast göras om 
information kommer till socialtjänsten för kännedom via en s.k. anmälan om oro.  
 
Bedömning om en orosanmälan ska göras ligger hos polisen. Tyvärr så ser man där ofta köp av 
sexuell tjänst som ett brott i mängden. Det saknas ofta interna rutiner för att orosanmälan för just 
köp av sexuell tjänst alltid ska orosanmälas.  
 
Med en bra dialog mellan kommun och polis, där man från socialtjänstens håll är tydliga med att 
man vill att det ska alltid ska övervägas orosanmälan i samband med köp av sexuell tjänst, går det 
ändra på detta - det har Umeå visat. De styrande socialdemokraterna där har på ett föredömligt 
sätt tagit ett samordningsinitiativ mellan socialförvaltning och polismyndighet, som bidrar till att 
polisens interna rutiner för att se och göra detta stärkts så att en orosanmälan sker i alla fall av 
sexköp. Det bör vi jobba för i hela vårt län. 
 
På partiets kongress i Göteborg 2021 antogs det i de politiska riktlinjerna att samverkan mellan 
polis och sociala myndigheter ska stärkas, både för att öka anmälningsbenägenheten och för att 
kunna skydda kvinnor och deras barn bättre. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi Västerbottens socialdemokratiska partidistrikts 
årskongress besluta;  
 
att förtroendevalda inom S i Västerbotten i alla kommuner runt om i länet initerar 

samordningsinsatser mellan socialtjänst och polis liknande Umeå kommuns för att 
säkerställa att barn till sexköpande föräldrar alltid orosanmäls.  

 
 
Skellefteå 211105 
Malin Berglund 
Motionen antagen av Skellefteå S-kvinnor 211107 
 
Svar från Skellefteå Arbetarekommun 
Köp av sexuell tjänst innebär att en person som vill ha sex köper sig tillgång till en annan  
människas kropp, och utnyttjar någon som befinner sig i ett underläge eller en beroendeställning.  
Att kriminalisera sexköp var en viktig del av kvinnofridsreformerna som genomfördes i slutet av 
1990-talet. Köp av sexuella tjänster ett brott i kategorin mäns våld mot kvinnor och barn som  
regleras i Brottsbalkens sjätte kapitel. Den nya samtyckeslagstiftningen öppnar också för att köp 
av sexuella tjänster kan bedömas som våldtäkt.  
 
Forskningen har också funnit att de män som köper sex är mer benägna att använda könsrelaterat 
våld i övrigt och att de identifierar sig mer med en våldsam maskulinitet än övriga män. Sexköpet 
kan alltså ses som en riskfaktor för ytterligare våld mot andra. Genom att köpa sexuella tjänster  
visar mannen på normer och värderingar som riskerar att påverka hans barn negativt. 



34 

 

 
Vi vet att barn som växer upp som våldsutsatta eller bevittnar våld riskerar att påverkas av detta 
under resten av livet. Därför finns det ett lagstöd för myndighetssamverkan och en skyldighet för 
flera yrkesverksamma att anmäla till socialnämnden om de i sitt arbete misstänker att ett barn far 
illa. Om en förälder har begått vålds- eller sexualbrott kan barnet vara i behov av stöd och skydd. 
Därför är det också motiverat att polisen gör en orosanmälan när en förälder ertappas med köp 
av sexuella tjänster för att berörda myndigheter ska kunna samarbeta och samverka så tidigt som 
möjligt.  
Arbetarekommunen beslutar, 21-11-29 att anta motionen som sin egen och skicka den till  
Distriktskongressen 2022. 
 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 18 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att     bifalla motionen 
 
Att kriminalisera sexköp var en viktig del av kvinnofridsreformerna som genomfördes i slutet av 
1990-talet. Köp av sexuella tjänster är ett brott som regleras i Brottsbalken. 
Samtyckeslagstiftningen öppnar även för att köp av sexuella tjänster kan bedömas som våldtäkt.   
Forskningen visar på att män som köper sex är mer benägna att använda könsrelaterat våld än 
övriga män varför sexköp bedöms öka risken för ytterligare våld mot andra. Barn som utsätts 
eller bevittnar våld riskerar att påverkas av detta under resten av livet varför det finns lagstöd för 
myndighetssamverkan och en skyldighet för flera yrkesverksamma att anmäla till socialnämnden 
om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Att utöka anmälningsskyldigheten till att 
omfatta orosanmälan mot sexköpare anses därför fullt motiverat.  
 
 

19. Sveriges vapenexport till diktaturer måste snarast stoppas 
Motionär: Åsa Forssell, Vindelns arbetarekommun 
DS föredragande: Grupp E 
 
2018 skärptes vapenexportlagen med syftet att göra det svårare att exportera krigsmaterial till 
exempelvis diktaturer.  Brister i mottagarlandets demokratiska status och länder som allvarligt 
kränker de mänskliga rättigheterna ska utgöra ett hinder när ett företag ansöker om att få sälja 
krigsmaterial.  
 
Trots ovanstående lagskärpning sålde Sverige vapen och krigsmaterial till ett värde av 16,3 
miljarder kronor under år 2020. En femdubblad ökning sedan början av 2 000 talet.  
Enligt Svenska Freds sammanställning så gick nästan en tredjedel (35%) av all vapenexport till 
icke-demokratiska länder som ex Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Ungern, Thailand, 
Pakistan och Filippinerna.  
 
Ena stunden stöttar Sverige upp med humanitära bistånd till dessa länder. I nästa stund förser vi 
dessa länder med krigsmaterial. Krigsmaterial och vapen som bidrar till att oskyldiga människor 
dödas, tvingas på flykt och fråntas sina grundläggande rättigheter.  
Fruktansvärt motsägelsefullt i mina ögon. Sverige ska vara ett land som konsekvent står upp för 
demokrati och mänskliga rättigheter.  
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Utifrån ovanstående yrkar jag därför på:  
  
att  Socialdemokraterna verkar för och utan förbehåll stoppar och förbjuder ALL 

vapenexport till diktaturer, stater som kränker mänskliga rättigheter.  
 
att  Socialdemokraterna ser över och ytterligare skärper vapenexportlagen och regelverk 

i syfte att omöjliggöra vapenexport till länder som är diktaturer, stater som kränker 
mänskliga rättigheter.  

 
att  Socialdemokraterna i högre grad verkar för att stötta och bidra till 

demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning i utsatta länder/stater. 
  
 
Motionär Åsa Forssell, Kommunals s- förening 
Antagen av Kommunals s- förening  
Vindeln 2021-11-11 
 
Motionen är behandlad av arbetarekommunens repskap den 2021-12-06 som beslutade att bifalla 
motionen och skicka den till distriktskongressen. 
 
Distriktsstyrelsens svar på motion 19 
 
Med hänvisning till nedanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen  
 
att         anse motionen besvarad 
 
Distriktsstyrelsen tackar motionären för en motion som lyfter en för världen, Sverige, och 
människan viktig fråga. Exporten av vapen måste om den ska existera, hanteras med mycket stor 
fingertoppskänsla, samt omringas av stark lagstiftning och kontroll. Exporten av krigsmaterial 
från Sverige prövas idag av ett strikt regelverk som riksdag och regering har lagt fast. 
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är behörig tillståndsmyndighet. 
 
Som motionären lyfter så skärpte Sverige 2018 vapenexportlagen där det bland annat framgår, att 
det mottagande landets demokratiska status ska utgöra ett centralt villkor vid 
tillståndsbedömningen.  
 
ISP har fokus på länder där demokratin kan och bör ifrågasättas.  
Myndigheten har också i närtid gett prov på att man aktivt arbetar med frågorna och har nekat 
exporttillstånd utifrån sina kriterier. Exempelvis har inga vapensystem levererats till Turkiet de 
senaste åren och sedan oktober 2019 är alla exporttillstånd av krigsmaterial till landet återkallade 
av ISP. 
 
Med bakgrund av regeringens och riksdagens pågående inriktning, kontroll och lagstiftning kring 
vapenexporten till odemokratiska länder, så anser distriktsstyrelsen att det pågår arbete i frågor 
som motionen siktar in sig på och därmed kan motionen i sin helhet anses som besvarad. 
 
 
 


