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Arbetarekommunens styrelses förslag 
Arbetarekommunens medlemsmöte ska antingen anta en motion som sin egen, besluta att sända in 

den som enskild eller avslå motionen. En motion som avslagits sänds inte till partikongressen. 

 

Motion  Styrelsens förslag till beslut 

1  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

2  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

3  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

4  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

5  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

6  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

7  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

8  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

9  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

10  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

11  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

12  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

13  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

14  Att skicka motionen som enskild till kongressen 

15  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

16  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

17  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

18  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

19  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

20  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

21  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

22  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

23  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

24  Bifall – antas som arbetarekommunens egen 

25  Att skicka motionen som enskild till kongressen 
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Motion  1    320 säkra förlossningar om dagen  
1969 landade vi på månen, men kvinnor kan fortfarande inte föda barn utan att gå sönder. Vi kan 

bota cancerpatienter, göra organtransplantationer, könskorrigera, få blinda personer seende men 

idag är det fortfarande i snitt 8 kvinnor om dagen som får sina underliv förstörda efter att de fött 

barn. 

Räknat på ett snittantal så sker ca 320 förlossningar per dag i Sverige. Förlossningar graderas in i 

skador på en 1-4-gradig skala, där 3-4 är skador på ändtarm och levator som gör kvinnan inkontinent. 

Av alla de förlossningar som sker i Sverige dagligen är det hälften som får en 1-2-gradig skala och i 

snitt 8 kvinnor om dagen får en 3-4-gradig skada på skalan. 

Diskussionen kring förlossningsvården är också ofta sedd till antalet barnmorskor eller vårdplatser, 

vilket är en helt avgörande debatt eftersom det är grunden för att trygga förlossningarna. Problemet 

är att samhället stannar upp där, istället för att forska på hur ett av de mest naturliga skeendena ska 

bli säkrare för kvinnor. 

Vi behöver ställa oss frågan varför vi kan göra stora, omfattande och extraordinära kirurgiska ingrepp 

men vi har inte ännu lärt oss hur en förlossning kan genomföras utan att kvinnor får bestående men 

och skador som påverkar hela deras livssituation i resten av deras liv. Det drabbar kvinnorna själva 

främst, men också partner, arbete och barn. 

Det är dags att forskning prioriteras och efterfrågas på flera områden som berör kvinnors graviditeter 

och förlossningar. Det behövs flera artiklar som går att jämföra, och det behövs många initiativ. 

Framför allt behövs finansiering till sådan forskning tas fram och uppmuntras. 

Vi/S-kvinnor yrkar: 

att Socialdemokraterna verkar för att en nationell strategi för en säker mödra- och 

  förlossningsvård tas fram och som sedan implementeras i regionerna. 

att  forskning på mödra- och förlossningsvården efterfrågas av Socialdemokraterna och att  

  det opinionsbildas för att sätta nytänkande och innovativ förlossning på kartan. 

att Marks arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den till  

partikongressen. 

 

Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb 

 

 

Lisa Dahlberg  
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Motion  2  Lagstadgad rätt till barnomsorg 
Rätt till barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta heltid och 

delta på lika villkor på arbetsmarknaden. Det gäller även för de som arbetar tidiga mornar, kvällar, 

nätter och helger.  

Under 2018 arbetade totalt 35,5 procent av de sysselsatta helt eller delvis på obekväm arbetstid. För 

kvinnor var andelen 37 procent och för män 34 procent. 

En granskning som Skolinspektionen gjorde mellan åren 2015–2017 visar att 70 procent av landets 

kommuner tillhandahåller barnomsorg på obekväm tid. Det innebär att närmare en tredje del av 

landets kommuner helt saknar detta. Skolinspektionens granskning visar vidare att de kommuner 

som erbjuder barnomsorg på obekväma tider kan ha begränsade öppettider som inte alltid 

överensstämmer med föräldrarnas behov. Även i dessa kommuner kan det alltså finnas brister som 

gör att föräldrar inte kan förvärvsarbeta fullt ut. 

Det är lätt att förstå att kommuner som överskridit sin budget och måste göra besparingar väljer att 

spara in på omsorg som inte är obligatorisk att tillhandahålla. Det här skapar stor oro för familjer och 

ensamstående som har behov eller länge stått i kö för plats. De hänvisas annars till släkt och vänner, 

att gå ner i arbetstid eller – i värsta fall – att säga upp sig från sitt arbete.  

Lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm tid måste bli en självklarhet. Även Socialdemokraterna 

konstaterar det då de på sin hemsida skriver att de vill att kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att 

erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. 

Vi/S-kvinnor yrkar:  

att Socialdemokraterna driver på så att regeringen verkställer beslutet att införa  

  lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm tid. 

att Marks arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar det till  

partikongressen  

Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb  

 

 

Helen Eriksson 
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Motion  3     Tidsplan för individuell föräldraförsäkring  
Det råder stor politisk enighet om att en individualiserad föräldraförsäkring, där dagar inte kan 

överlåtas till den andra vårdnadshavaren, är den enskilt viktigaste reformen för att Sverige ska nå 

målet om ett jämställt familjeliv och därmed ett jämställt arbetsliv. 

Socialdemokraterna har tagit flera viktiga steg mot en individualiserad föräldraförsäkring. På 

partikongress 2015 beslutades att socialdemokraternas mål är att Sverige på sikt ska få en 

individualiserad föräldraförsäkring. På kongressen 2017 beslutades att ytterligare steg mot en 

jämställd föräldraförsäkring ska tas under nästa mandatperiod och att en tidsplan för när 

föräldraförsäkringen ska vara helt individualiserad ska tas fram. 

I slutet av 2017 presenterades också en utredning om en modern föräldraförsäkring, där ett av 

huvudförslagen var fler reserverade månader. 

Trots Socialdemokraternas mål och utredningens förslag har inga ytterligare steg hittills tagits under 

denna mandatperiod. Socialdemokraterna har inte heller, som beslutat, tagit fram en tidplan för när 

föräldraförsäkringen ska vara helt individuell. 

För att ge kvinnor samma möjligheter som män på arbetsmarknaden, för att stärka mäns rättigheter 

och möjligheter som pappor och för att stärka barns rätt till båda sina föräldrar måste vi nu ta nästa 

steg mot en helt individualiserad föräldraförsäkring.  

Vi/S-kvinnor yrkar:  

att Socialdemokraterna under innevarande mandatperiod sätter upp en tydlig tidsplan för  

  hur och när målet om en individualiserad föräldraförsäkring ska nås. 

att Marks arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den till  

  partikongressen. 

 

Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb  

 

 

Birgitta Andersson  
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Motion  4     Tillsätt en utredning av skolan 
Dagens skola passar inte alla! 

Sedan 2011 får inte elever med autism men utan utvecklingsstörning inte längre gå i särskolan.  

Det finns för och nackdelar med den förändringen. Det fanns elever utan utveckligstörning som 

kände sig felplacerade i särskolan till följd av att de kanske var den enda i klassen utan 

utvecklingsstörning. Förändringen innebar dock att eleverna numera ska klara den ordinarie 

grundskolan. Jämföras med sina jämnåriga och betygsättas.  

Barn med autism samt kanske ytterligare diagnoser som ADHD men utan utveckligstörning kräver 

ofta betydande insatser. De klarar ofta ändå inte den ordinarie grundskolan. Eleverna känner sig 

misslyckade vilket leder till psykisk ohälsa.  Många går ur grundskolan med ofullständiga betyg. 

Elever med autism går ofta på gymnasiets individuella program. Inte för att de missat ett ämne eller 

två utan kanske merparten av grundskolans betyg.  

Jag hade önskat att det fanns en mer individuell anpassning av skolan för denna elevgrupp.  

Där eleven möts och bedöms utifrån den enskildes förutsättningar. Anpassningar och särskilt stöd för 

att nå sin fulla potential. Utan kränkande och orättvisa betyg. En anpassning med målsättning att 

elevgruppen får möjlighet att sluta grundskolan samma år som sina jämnåriga kamrater.  

Generellt klarar inte dagens skola av uppdraget avseende elevgruppen. Jag önskar att en utredning 

utvärderar reformen som genomfördes 2011 samt lägger förslag som ger elever med autism utan 

utvecklingsstörning bättre förutsättningar att klara av skolan. 

 

Vi föreslår därför: 

 

att  utreda konsekvenserna av förändringen 2011 då elever med autism utan  

  utvecklingsstörning inte längre var berättigade att gå i särskolan. 

 

att  utredningen även får i uppdrag att föreslå adekvata förändringar så att alla elever får  

  rätt stöd. 

 

att  Marks Arbetarekommun antar motionen och skickar den till Partikongressen. 

 

 

 

Håkan Andersson  Benny Nyberg 

Medlem i Kinna S-förening  Medlem i Kinna S-förening 
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Motion  5  Skapa en mer jämlik skolan 
Kommunerna orkar inte med den belastning som blir i skolan. Skolan följer mer sin arbetsgivare 

kommunen och dess budgetansvar än skollagen. Dessa två strider mot varandra. Skollagen säger att 

alla barn ska få möjlighet till undervisning och utveckling efter sina behov. Då krävs det resurser mer 

resurser och i vissa fall individuella behov. 

Vi socialdemokrater har en gång fattat ett beslut att alla barn ska lämna grundskolan godkända. I dag 

går det ut en kvarts miljon barn från grundskolan med icke godkända betyg. Enligt skolverket. 

Detta är allvarligt. 

Barn med diagnoser har ofta en högre IQ som skolan ska ta tillvara på istället för att särbehandla på 

ett oetiskt sätt. När de kommer in i vuxenvärlden tillhör de socialen vilket blir en stor 

samhällskostnad. Skolans uppgift är att lära så att de kommer ut i arbetslivet även med en diagnos. 

Vi har många kändisar med diagnoser som lyckas väl med rätt hjälp. 

 

Därför vill jag 

 

Att  det utreds hur vi kan skapa en mer jämlik skola. Allt från styrning, finansiering,  

  driftsformer och pedagogik bör förutsättningslöst ses över. 

Att Marks Arbetarekommun antar motionen och skickar den till partikongressen. 

 

 

Ann-Christine Asp 

Medlem i Kinna S-förening 
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Motion  6  Svensk skola ska vara jämlik  
Skollagen är tydlig med att alla barn i Sverige ska ha lika tillgång till utbildning, oavsett bostadsort, 

kön, sociala och ekonomiska förhållanden. Utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var i landet, 

skolan ligger. 

I barnkonventionens artikel 28 understryks barnets rätt till utbildning. Utbildning är en av de 

viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter.  

Skolan i Sverige är inte jämlik. Det finns allt för stora skillnader i resultatuppfyllelse mellan skolor 

inom kommuner och över hela landet. Man ser skillnader mellan klasser inom samma skola. Mellan 

flickor och flickor och mellan pojkar och pojkar Framför allt ser man att barn till lågutbildade 

föräldrar missgynnas. Alla barn som är i behov av särskilt stöd i skolan i Sverige får inte det stödet i 

den utsträckning de har behov och rätt till. Skolan ska ge alla elever samma positiva och trygga start i 

livet.  

Redan inom förskolan kan tecken på att en del barn har en svårare barndom visa sig.  

Tyvärr lyckas vi inte skydda alla barn från misär och fattigdom. Barn drabbas av föräldrarnas sociala 

problem. Man ser att nyanländas uppbrott från andra länder och svårigheter att hitta rätt i vårt land 

sätter stort avtryck hos minderåriga.  

Skolan är inte bara en kunskapsfabrik. Inom skolan fördjupas och nyskapas demokratin inför 

framtiden. Därför krävs att man målinriktat arbetar med att utveckla en atmosfär och en pedagogik 

som främjar ömsesidig respekt för varje enskild person och allas mänskliga rättigheter. Med början i 

förskolan och i all utbildning därefter. Att klara skolan är en viktig förebyggande åtgärd mot psykisk 

ohälsa senare i livet.  

Elever med funktionsvariationer ska välkomnas och förhållanden i skolan anpassas så att även dessa 

barn ges förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. 

Alla barn har samma rätt till en meningsfull och utvecklande undervisning. Skollagen talar om vikten 

av att ge barn likvärdiga möjligheter och Barnkonventionen säger att inget barn får diskrimineras. 

Barn som inte har ekonomiska möjligheter att delta i sammanhang i och utanför skolan påverkas 

negativt. Skollagen lämnar utrymme för att ta ut direkta och ibland dolda kostnader såsom avgift för 

besök på museum, frukt, utrustning till friluftsdagar eller matsäck.  

Därför kräver vi: 

 

Att  Socialdemokraterna verkar för att säkerställa att alla skolor i Sverige tar sitt  

  kompensatoriska uppdrag, 

Att  Socialdemokraterna verkar för att lagstiftning uppdateras så att skollagen inte ger  

utrymme för dolda avgifter, 

Att  Socialdemokraterna verkar för att Barnkonventionen efterlevs så att alla barn har rätt  

till utbildning, 

Att  Marks Arbetarekommun antar motionen och skickar den till Partikongressen. 

 

Jessica Rodén   Benny Nyberg 

Medlem i Västra Mark  Kinna S-förening 

S-kvinnor i Mark 
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Motion  7 Skolans datorer ska inte tillhandahålla filmade 

sexuella övergrepp 
Porrkonsumtionen ökar bland män och pojkar, debutåldern för porrtittandet är cirka 12 år. Enligt 

Folkhälsomyndigheten porrsurfar fyra av tio killar under 18 år dagligen och en av sju säger att de inte 

kan styra över sin porrkonsumtion. 

Det är dags att den svenska offentliga sektorn hänger med i utvecklingen på the world wide web. 

Porrfilter är en kontroversiell fråga för många vilket egentligen är motsägelsefullt eftersom de flesta 

skulle tycka att porrtidningar i skolbiblioteket eller porrfilmer på informationsskärmen i 

skolkafeterian vore helt absurt.  

I februari meddelade regeringen genom utbildningsminister Anna Ekström att en utredning ska 

startas för tryggare skolmiljö och bättre studiero. Det var ett välkomnat besked, men 

Socialdemokraterna behöver driva frågan för att en nationell plan tas fram för porrfilter i offentligt 

finansierade verksamheter som skola och förskola.  

En majoritet av svenska folket är överens – barn bör inte exponeras för pornografi på internet, inte 

utsättas för saker de inte är mogna att hantera och förstå. Allt yngre barn i Sverige i dag får se grov 

pornografi som ofta innehåller våld, övergrepp, förnedring och exploatering. De ser saker de inte 

borde se och för få vuxna pratar med dem om det. Det påverkar deras syn på sex och sexualitet 

negativt. 

Barn och unga får inte tillräckligt mycket eller fullgod sex- och samlevnadsundervisning, den saknar 

ofta resonerande samtal om sexualitet, identitet, samtycke och relationer som unga behöver lära sig 

när de ska utforska sin sexualitet. Det behövs tydliga riktlinjer för sexualundervisningen i läroplanen. 

Först då blir uppdraget genomförbart för lärare och pedagoger. Ett kritiskt förhållningssätt till 

våldspornografi måste vara en uttalad del i en ny förstärkt sex- och samlevnadsundervisning. 

Den som vill kan alltid leta fram en rapport eller studie som stöder just deras ställningstagande. Vi 

har svårt att förstå det aktiva beslutet att arbeta mot porrfilter bara för att det behövs mer. Vad är 

syftet? Och hur ska vi då göra med andra filter? 

Vi vill inte välja verktyg, vi vill använda alla verktyg. Det är vårt ansvar att skapa trygga uppväxtmiljöer 

och skydda barn från det de inte är mogna att hantera eller kan ta skada av. Det är helt rimligt att de 

riktlinjer vi har för alla andra delar av samhället även ska gälla på internet, det är vårt vuxenansvar. 

Vi/S-kvinnor yrkar: 

att Socialdemokraterna verkar för att lagstiftningen uppdateras så att porrfilter kan  

  införas i offentligt finansierade verksamheter 

att Socialdemokraterna verkar för att sexualundervisningen uppdateras med porrkritiska  

  samtal och en utvecklad normkritisk undervisning som ger barn möjlighet att på ett  

  säkert sätt utveckla och utforska sin sexualitet 

att  Marks Arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den till  

  partikongressen. 

Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb  

  

Jessica Rodén  
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Motion  8 Rätt till förtida pension för dem som haft ett långt 

arbetsliv 
När medellivslängden ökar är det självklart att också pensionsåldern höjs. Samtidigt vet vi att det inte 

är alla som orkar, eller kan, arbeta högt upp i åldrarna. En höjd pensionsålder måste kompletteras 

med rättvisa och rimliga lösningar för personer med arbetarbakgrund. Tjänstemän med långa 

utbildningar, som senare kommer ut på arbetsmarknaden, har generellt sett lättare att arbeta högre 

upp i åldrarna. Dessa grupper har ofta en mindre krävande arbetsbelastning, och kan således anpassa 

sig till en höjd pensionsålder utan att tvingas riskera liv och hälsa. Det är uppenbart att det inte finns 

en enda pensionsålder som passar alla – och nu är tiden inne för en justering av pensionsåldern.  

De fysiska och mentala kraven i de flesta arbetaryrken är höga. När människor med ett långt och 

slitsamt arbetsliv tvingas arbeta ytterligare några år riskerar de socioekonomiska skillnaderna i hälsa 

att öka. Det är varken önskvärt för individen eller för samhället. En undersköterska som arbetat 

sedan 20-årsåldern borde inte vara nödgad av ekonomiska skäl att arbeta längre utan istället ges 

möjligheten att avsluta sitt yrkesliv med värdighet och respekt. Ytterligare år i arbetslivet riskerar att 

bli droppen som får bägaren att rinna över med resultatet att individen blir helt utsliten och således 

aldrig får möjlighet att njuta av sin pension.  

Förutom att individers hälsa sätts på spel riskerar skattebetalarna att få ökade kostnader för 

sjukpenning och hälso- och sjukvård. En bättre lösning är att individer som arbetat länge ges 

möjlighet att gå lite tidigare i pension. Genom att ta hänsyn, inte bara till ålder, utan till antalet 

arbetade år kan de oönskade effekterna av höjd pensionsålder motas i grind. Med ett sådant system 

räknas även år då man arbetat deltid in, något som särskilt gynnar kvinnor och stärker 

jämställdheten. 

I vårt grannland Danmark har Socialdemokraterna utlovat en förändring av pensionssystemet i 

enlighet med principerna för den här modellen. Man behöver inte genomgå någon utredning eller 

införskaffa läkarintyg utan det är bara att gå om man omfattas av det nya regelverket. De som 

arbetar länge ska ha möjlighet att gå tidigare i pension än den vanliga pensionsåldern. Ersättningen 

är då 13 550 danska kronor i månaden vilket motsvarar ca 18 800 svenska kronor. Den 

differentierade pensionsåldern blir verklighet 2021 i Danmark. Men ett liknande system behövs också 

i Sverige. Helst infört redan igår.  

Här kan den som känner till pensionssystemets regelsystem invända att vi redan idag har en flexibel 

pensionsålder. Det är sant, men väljer man att plocka ut sin inkomstpension tidigt blir pensionen 

lägre livet ut. Om man går i pension tidigare än riktåldern kan man inte heller få varken 

garantipension eller bostadstillägg, något de flesta arbetarkvinnor är beroende av. Så i verkligheten 

är valet att gå tidigare en chimär och tvingar arbetare med ett långt och slitsamt yrkesliv att gå 

senare i pension än vad de själva hade önskat och behövt.  Men en möjlighet till en förtida pension 

skulle fler arbetare kunna få njuta av en välförtjänt pension med hälsa och ork i behåll. 

Med stöd av ovanstående yrkas: 

att  Socialdemokraterna arbetar för att ge möjlighet till en särskild förtida pension för dem  

  som börjat arbetat tidigt samt haft ett långt och fysiskt krävande arbetsliv. 

att Marks Arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den till  

  partikongressen 2021.  

 

Jessica Rodén  Tostared 2021-03-19 
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Motion  9  Motionen rör beräkning av pension 
När pensionssystemen beslutades på 1950 talet räknade man med att för att få full pension skulle 

pensionären arbetat 30 år. Pensionen skulle dock räknas på de 15 bästa åren. 

När det nya pensionssystemet genomfördes så skulle arbetstiden vara 40 år för att få full pension. 

Ingen beräkning om att få pension efter de bästa 15–20 åren. 

Personer som studerat, var sjuka, skötte barn och rent allmänt arbetade deltid missgynnas av nya 

pensionssystemet.  

Vi yrkar: 

Att  det utredes hur pensionen för ålderspensionärer skall höjas.  

Att  Marks Arbetarekommunen antar motionen som sin egen och skickar den till 

Partikongressen. 

 

Kinna 2021-03-29 

 

 

Sören Svensson  

medlem i Örby-Svansjö S-förening.  

 

Örby Svansjö Socialdemokratiska förening’s styrelse beslutade den 5 april 2021 att anta motionen 

som sin egen. 
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Motion 10 Kvinnors pensioner  
Trots att Sverige betraktas som ett av världens mest jämställda länder är kvinnor inte ekonomiskt 

jämställda med män.  

Lönegapet mellan kvinnor och män är idag drygt 10 procent. Att betydligt fler kvinnor än män arbetar 

deltid och att kvinnor tar ut längre föräldraledighet och fler vab-dagar leder dock till att 

inkomstklyftan, och därefter pensionsgapet, är betydligt större. Pensionsgapet mellan kvinnor och 

män är idag ca 30 procent. I reda pengar handlar det om 6 500 kr/månad i genomsnittlig 

pensionsskillnad. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat om viktiga åtgärder som höjd garantipension 

och höjt bostadstillägg för att stärka grundskyddet för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna.  

För att minska pensionsgapet krävs det dock också åtgärder för höjd inkomstpensionen och 

uppvärdering av kvinnors arbete. Mer pengar måste komma in i pensionssystemet. Först då kan vi nå 

jämställda pensioner. 

Tjänstepensionen är viktig för den totala pensionen. Ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension, 

men däremot skiljer det sig åt från vilken ålder arbetsgivare börjar betala in till tjänstepension. Det 

riskerar att förstärka skillnader i den slutliga pensionen, där de som går ut tidigt i arbetslivet 

missgynnas. 

Vi/S-kvinnor yrkar:  

att Socialdemokraterna verkar för att pensionssystemet ses över i sin helhet. 

att Marks Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den till  

  partikongressen. 

 

Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb  

 

Laila Neck  
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Motion 11 En trygg och välfungerande sjukförsäkring 
Inkomsttrygghet är en grundstomme i socialdemokratisk välfärdspolitik, men det är en trygghet som 

urholkats rejält sedan rehabiliteringskedjan infördes i sjukförsäkringen 2008.  

Andelen personer som får avslag på sin sjukpenning har ökat kraftigt de senaste åren. När rätten till 

sjukpenning prövas vid sjukdag 180 får idag 25 procent avslag. 

Gamla klassorättvisor återskapas och förstärks när människor som blivit för sjuka för att kunna 

arbeta inte längre får den ekonomiska trygghet de har rätt till utan istället tvingas förlita sig på 

anhöriga, vänner och välgörenhetsorganisationer.  

En välfungerande sjukförsäkring är också en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor har ett högre ohälsotal 

än män och är sjukskrivna i större omfattning och därmed mer beroende av en trygg och 

välfungerande sjukförsäkring.  

Under 2020 presenterades två statliga utredningar – ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats 

för rehabilitering” (SOU 2020:6) och ”En sjukförsäkring anpassad efter individen” (SOU 2020:26) – 

med förslag på en mer mänsklig sjukförsäkring i form av ökad flexibilitet, ”mjukare” tidsgränser, 

stärkt rätt till rehabilitering och ökad trygghet för behovsanställda och deltidssjukskrivna. 

Det är dags att återupprätta förtroendet för den generella välfärdspolitiken i allmänhet och 

sjukförsäkringen i synnerhet.  

Vi/S-kvinnor yrkar:  

att Socialdemokraterna verkar för att sjukförsäkringen åter bli en försäkring som  

  garanterar den som drabbas av ohälsa ett rimligt och fullgott inkomstskydd och att  

  inkomsttaket höjs så att åtminstone 80 procent av de försäkrade får 80 procent av sin  

  inkomsts från försäkringen. 

att Socialdemokraterna verkar för att sjukersättningen (tidigare förtidspension) höjs och  

  kvalifikationskraven för att få sjukersättning bli mer rimliga så att långtidssjuka  

  garanteras ekonomisk trygghet.  

att Socialdemokraterna verkar för att rätten till sjukersättning förlängas så att alla har  

  möjlighet att skjuta upp uttaget av allmän pension.  

att Socialdemokraterna verkar för att målstyrningen av Försäkringskassan förändras så att  

  fler garanteras trygghet när de är så sjuka att de inte kan jobba.  

att Socialdemokraterna verkar för att karensen i sjukförsäkringen måste avskaffas och att  

  sjukpenningen ska vara 80 procent under hela sjukperioden.  

att Socialdemokraterna, utöver ovanstående att-satser, verkar för att utredningarnas  

  förslag blir verklighet. 

att Marks arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den tid  

  partikongressen 2021. 

 

Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb 

 

AnnSofi Tureson    
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Motion 12 Högre ersättning och lägre skatt och för personer 

som uppbär sjukersättning 
Personer med sjukersättning är en mycket utsatt grupp som lever med knappa ekonomiska 

marginaler. 

Att drabbas av sjukdom som bedöms vara livslång och leder till att det inte är möjligt att 

förvärvsarbeta är ett trauma. Ofta innebär det många besök inom sjukvården, sjukresor och 

läkemedel vilket blir kostsamt, trots det skyddsnät vi har med högkostnadskort. Sjukersättningen är 

64,7 procent av tidigare lön. Taket för sjukersättningen är 19 127 kronor, som lägst är ersättningen 

9 972 kronor brutto/månad för personer som fyllt 30 år. För de som inte fyllt 21 år är ersättningen 

som lägst 8 790 kronor. De flesta som får sjukersättning är kvinnor och det är ofta psykisk ohälsa och 

förslitningsskador som orsakar deras sjukdom.  

Vid beräkningar av pensionsgrundande inkomst används ett förhöjt prisbasbelopp. Sjukpenning 

beräknas utifrån den beräknade årsinkomsten. När det gäller uppräkningen av sjukersättningen så 

följer den inte alls löneutvecklingen utan enbart den allmänna prisutvecklingen som inte avspeglar 

fullt ut de skillnader i kostnadsutveckling den enskilde har för sin försörjning år från år. Personer med 

sjukersättning har således halkat efter ekonomiskt under många år. 

För att få bättre rättvisa och minskade klyftor mellan ålderspension och sjukersättning bör en 

ändring av följsamheten för sjukersättning i den årliga uppräkningen komma till stånd och uppräknas 

på samma sätt som ålderspension. 

De låga ersättningsnivåerna har gjort att vi idag har en grupp som i många avseende kan beräknas 

som fattiga och bara har råd med det allra nödvändigaste. Personer med sjukersättning (liksom 

personer med sjukpenning, arbetslösa, föräldralediga, studenter och pensionärer) diskrimineras 

också skattemässigt genom de borgerliga jobbskatteavdragen.  

Den S-ledda regeringen har tagit viktiga steg i avskaffandet av den så kallade pensionärsskatten, den 

skattemässiga klyftan mellan lön och ålderspension, med målet att den helt och hållet ska avskaffas. 

Målet bör vara det samma för skattediskrimineringen mot personer med sjukersättning.  

Vi/S-kvinnor yrkar:  

att  Socialdemokraterna verkar för att ersättningsnivåerna för sjukersättningen ses över. 

att  Socialdemokraterna verkar för att höja sjukersättningen så att den hamnar på samma  

  nivå som sjukpenningen. 

att Socialdemokraterna verkar för att ändra den årliga uppräkningen för sjukersättning så  

  att den uppräknas på samma sätt som ålderspension. 

att  Socialdemokraterna verkar för att beskattningen av de som uppbär sjukersättning ses  

  över. 

att  Socialdemokraterna verkar för att ta bort skillnaden i beskattning mellan de som  

  förvärvsarbetar och de som uppbär sjukersättning. 

att  Marks Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den till  

  partikongressen. 

 

Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb                  Petra Vogel  
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Motion 13 Motion angående Sjukersättning 
En del av vår välfärdsförsäkring som fallit mellan stolarna 

Bakgrund:  

Vi har tittat hur Sjukersättningen slår på de som redan ligger ner, framförallt kvinnor. 

T ex har vi en kvinna som blev sjuk 1993 och hade då en högre inkomst än vad hon har idag - 32 år 

senare!  

Först nu är hon såpass bra att hon faktiskt orkar klaga på välfärdssystemet... 

Detta har gjort att vi tittat på detta med Sjukersättning (som det heter nu för tiden, det har tidigare 

kallats Sjukpension och Förtidspension). 

På alla dessa år har ersättningen inte ökat med mer än ett par hundralappar, innan skatt... Ja, hela 

ersättningen är skattepliktig! 

När hon 2001 fick så kallad preliminär Sjukersättning, beräknades ersättningen på exakt samma vis 

som idag: 

64% av de sista åtta (8) årens genomsnittliga inkomst! 

För hennes del var det ju exakt under de åtta åren som hon varit sjuk - och försökt att bli frisk - utan 

någon direkt hjälp av vare sig Sjukvården eller Försäkringskassan. Hon fick prova sig fram på alla sätt 

hon kunde... Denna kvinna, som så många efter henne, hade drabbats av Arbetsrelaterat 

Utmattningssyndrom. När hon blev sjuk 1993 visste varken läkarna eller Försäkringskassan hur 

sjukdomen skulle diagnosticeras.  

Detta kan man säga mycket om... 

Men det är inte bara om kvinnan i exemplet ovan som denna motion handlar om, detta gäller alla 

som har eller får Sjukersättning! 

Vi har också upptäckt - till vår förfäran - att Sjukersättningen inte heller är Pensionsgrundande! 

Dessutom drabbar det kvinnor extra hårt om de är gifta eller sambo med en man som har full lön. Då 

har de inte rätt till några andra bidrag som t ex bostadstillägg. Med andra ord de har inte ens råd att 

skilja sig..! 

Vi yrkar därför: 

Att  sjukersättningen blir pensionsgrundande, 

Att  skatten på sjukersättning beräknas på samma sätt som ålderspension, 

 

Att  nivån på sjukersättning ses över så att ersättningen blir mer skälig. 

Att  Marks Arbetarekommun antar motionen och skickar den till partikongressen 

Det är vår stora förhoppning att denna motion antas i alla led. 

Örby 2021-04-05 

Anja Andréasson Örby Svansjö Socialdemokratiska förening’s styrelse beslutade den 5 

april 2021 att anta motionen som sin egen. 
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Motion 14  Goda levnadsvillkor 
Demenssjukdom är en psykisk sjukdom som kan ge olika symptom tillexempel minnesförlust, 

aggressioner, hallucinationer och sexuella beteenden. Demens kan yttra sig på olika sätt och 

exemplen ovan är liten del av de symtom som kan hända i denna sjukdom. 

Sjukdomen bero på plack som bildas i hjärnan som orsakar kognitiva svårigheter.  

Hur symptomen yttrar sig beror på var placken sätter sig. Det är ett alvarligt funktionshinder. 

Demens är ett multibegrepp av flera olika skador i hjärnan. Demenssjukdom drabbas främst äldre av 

men även yngre. 

I dag gäller socialtjänstlagen (SOL) som ska ger de demenssjuka skäliga levnadsvillkor. Till skillnad 

mot goda levnadsvillkor som gäller i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Enligt många med mig är skäliga levnadsvillkor otillräckligt. 

 

Därför vill jag: 

Att  partikongressen bifaller motionen och att det socialdemokratiska partiet verkar för: 

Att  lagstiftning ändras så att demenssjuka får goda levnadsvillkor. 

Att  LSS personkrets utvidgas till att även omfatta demens.  

Att  Marks Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till  

  partikongress. 

 

 

Ann Christine Asp 

Medlem i Kinna S-förening 

 

Styrelsens yttrande över motion 14 ”Goda levnadsvillkor” 
Motionären tar upp skillnaden mellan Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) i fråga om skälig och goda levnadsvillkor. Samt föreslår att lagstiftning ändras 

så att demenssjuka får goda levnadsvillkor samt att LSS personkrets utvidgas till att även omfatta 

demens.  

Styrelsen anser att skillnaden mellan de två lagstiftningarna kan behövas ses över. Men även sociala, 

praktiska och ekonomiska konsekvenserna av en eventuell förändring. Samt vilka som ska omfattas 

av en förändring. Styrelsen anser att det behövs en utredning som presenterar ett genomarbetat 

förslag innan styrelsen är beredd att gå till mötes en sådan omfattande förändring som motionären 

föreslår. Partistyrelse och kongress bör ändå får möjlighet att reflektera och diskutera frågan.  

 

Styrelsen föreslår därför att motionen sänds som enskild till kongressen 
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Motion 15 Äldreomsorgslag 
En femtedel av Sveriges befolkning är idag över 65 år och gruppen äldre över 80 år förväntas öka 

med över 50 procent de kommande tio åren. År 2029, då de sista fyrtitalisterna fyller 80 år, kommer 

antalet svenskar över 80 år att uppgå till cirka 800 000. 

Samtidigt som de äldre blir fler har antalet äldreboendeplatser minskat. Sedan millennieskiftet har 

antalet platser i äldreboende (behovsprövade) minskat från 118 000 till 82 000. Under samma 

tidsperiod har antalet äldre från 80 år och uppåt ökat med 37 000 personer eller 8 procent.  

Den minskning av antalet äldreboendeplatser som skett de senaste 20 åren har fortgått trots 

mångåriga statliga satsningar på stöd till byggande av äldreboenden. De investeringsstöd som införts 

under de senaste åren är uppenbarligen verkningslösa och verkar snarare ha motsatt effekt mot vad 

som var tänkt.  

Samtidigt med avvecklingen av äldreboenden har hemtjänsten försämrats kraftigt. På 80-talet 

besökte de anställda i hemtjänsten i snitt fyra personer per dag. I dag besöker de 12 personer per 

dag. Det är svårt att tolka detta på annat sätt än att vården och omsorgen om de äldre har 

försämrats. Det är därför ytterst tveksamt om våra mest utsatta äldre omfattas av den svenska 

välfärden.  

För att återupprätta förtroendet för vår välfärd måste de äldres standard och äldreomsorgen hålla 

jämna steg med välståndsutvecklingen och samhällsförändringarna i stort. Det är en fråga om 

solidaritet och humanitet.  

Socialdemokraterna har i regeringsställning tagit flera initiativ för att förbättra äldreomsorgen och de 

äldres trygghet, men äldreomsorgen saknar fortfarande det rättsliga stöd som många andra 

kommunala verksamheter har. Så är till exempel rätten till barnomsorg reglerad i skollagen och 

rätten till stöd vid funktionshinder i LSS.  

Stödet till äldre regleras i socialtjänstlagen och är vagt formulerat i jämförelse med andra speciallagar 

som styr kommunernas arbete inom välfärdssektorn. Det leder till en obalans, med en påtaglig risk 

för besparingar inom äldreomsorgen framför andra områden. Det behövs en lagstiftning som skyddar 

äldres rättigheter och ger dem samma trygghet som andra grupper. 

För närvarande pågår en utredning om socialtjänsten, som ska ta ställning till om en särskild 

äldreomsorgslag ska införas. Vi menar att en äldreomsorgslag är nödvändig för att garantera en 

värdig vård och omsorg med självbestämmande för de äldre.  

Vi/S-kvinnor yrkar:  

att Socialdemokraterna verkar för att en särskild äldreomsorgslag, som stärker äldres  

  rättigheter införs. Lagen ska tydligt reglera äldres rättigheter. 

att Marks Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till  

  partikongressen. 

 

Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb  

 

 

Maria Holmberg  
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Motion 16 Motverka ålderism 
Omkring en femtedel av befolkningen och en fjärdedel av valmanskåren i Sverige är äldre, dvs. 65 år 

eller mer. Inför valet 2018 var dock få av riksdagens ledamöter över 65 år, inte ens tre procent. Efter 

valet blev de än färre. Socialdemokraterna har bara en person över 65 år i riksdagen. Med S 100 

mandat blir det exakt 1 procent. Representationen är bättre i kommuner och regioner, men överlag 

är personer över 65 år underrepresenterade.  

Socialdemokraterna har som ambition att 25 procent av partiets riksdagsledamöter ska vara under 

35 år. Detta är bra, men får inte ske på bekostnad av äldre kandidater. 

I samhället råder en i allmänhet negativ syn på åldrande och äldre människor, som lätt tar sig uttryck 

i att äldre blir förminskade, osynliga, förlöjligade eller ojämlikt behandlade. Det är dags för 

Socialdemokraterna att se och motverka sådana nedvärderande och diskriminerande attityder, s k 

ålderism, både i det egna partiet och i samhället.  

I och med att människor är friskare och lever längre, blir de äldre fler och utgör en allt större andel av 

befolkningen. Detta borde återspeglas i vår politiska representation – i beslutande församlingar, 

nämnder och utskott.  

Partiet lyfte inför valet fram behovet av ett ökat äldreperspektiv och pensionärsinflytande i politiken 

och föreslog att det ska vara obligatoriskt för kommuner och regioner att inrätta pensionärsråd 

liksom att pensionärsföreningarna ska få höjda bidrag. Det är gott och väl, men äldres deltagande 

handlar inte bara om att delta i olika råd i äldrefrågor eller bidra med äldres intresseperspektiv på 

olika frågor.  

En jämlik representation är en fråga om demokratiska rättigheter för den enskilde och om att säkra 

god kompetens och omdöme i våra beslutande församlingar. Äldre människors kompetenser och 

erfarenheter från ett långt liv behöver bättre tas till vara.  

Vi/S-kvinnor yrkar:  

att Socialdemokraterna verkar för att i kommande val ge äldre skälig representation i  

  riksdag, kommuner och regioner, samt 

att Socialdemokraterna i sin politik och verksamhet ger akt på, uppmärksammar och  

  aktivt motverkar uttryck för nedvärderande, diskriminerande eller osynliggörande  

  attityder mot äldre, s k ålderism. 

att Marks Arbetarekommun antar motionen sin egen och sänder den till partikongressen. 

 

Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb 

 

 

Ulla Lätt 
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Motion 17 Mäns våld mot kvinnor  
Mäns våld mot kvinnor är ett av vårt samhälles största problem och bestående kriser. Våldet mot 

kvinnor är normaliserat till den grad att en kvinna mördas av sin partner var tredje vecka, det mest 

utsatta stället för en kvinna är i sitt hem och kvinnor är rädda för att röra sig fritt – och det görs från 

samhällets sida alldeles för lite insatser för att stävja våldet och förebygga det.  

Att mäns våld mot kvinnor blivit ett politiskt slagträ för konservativa partier är inte heller något som 

undgått någon. De som vill förebygga våldet hävdar att fler kameror på stan, mer trygghetspoliser 

och utvisningsbeslut för alla invandrare är lösningen. Hur ska någon av dessa åtgärder hjälpa kvinnor 

i hemmet? 

I en granskning av Aftonbladet kunde vi läsa om över 800 gömda kvinnor som lever i ett skräckvälde 

med anledning av sina tidigare partners. Männen – som får röra sig fritt, ägnar mycket av sin vakna 

tid för att göra livet för dessa kvinnor till ett helvete. Kvinnorna – som får gömma sig, byta 

personnummer, placera om barnen i nya skolor, flytta ständigt, inte kan skaffa jobb, inte kan 

uppsöka vård tryggt, inte kan ha ett normalt liv – blir svikna av samhället.  

I en tid där gängkriminalitet är ständigt prioriterat av partiet vill vi nu lyfta den största krisen och se 

en handlingsplan från partiets sida hur vi långsiktigt men också kortsiktigt förändrar samhällets 

insatser mot mäns våld mot kvinnor. Nya pojkar föds ständigt, och dessa behöver kraftigt förändrade 

normer och insatser som gör dem till annat än förövare i vuxen ålder. ”Många kvinnor känner en 

kvinna som blivit våldtagen, få män känner en våldtäktsman” säger mycket om hur utbrett problemet 

är, och vi behöver göra något åt det nu.  Det finns flera åtgärder som får effekt om de införs. 

Vi/S-kvinnor yrkar: 

att Socialdemokraterna verkar för att IOP (Idéburet offentligt partnerskap) ska bli norm i  

  kommuners samarbeten mellan myndigheter och idéburna kvinnojourers verksamhet  

  för att stärka samarbetet och på sikt även kvinnojourernas varande i kommunerna. 

att Socialdemokraterna verkar för att straffskalorna för mäns våld mot kvinnor ses över  

  och utökas till att stå i proportion till handlingen. 

att Socialdemokraterna verkar för att tillämpningen av befintlig lagstiftning kartläggs på  

  nationell nivå för att se huruvida befintlig lagstiftning används och hur effektiv den är.  

att Socialdemokraterna verkar för att samarbetet mellan polis och kommunala  

  hyresvärdar ses över för att grannsamverkan ska förstärkas och våld i hemmet ska  

  identifieras lättare. 

att Socialdemokraterna verkar för att straffskalan och repressalierna för kontaktförbud 

  ses över och stärks för att personer som söker skydd ska känna sig trygga när  

  förövaren bryter mot kontaktförbudet.  

att Socialdemokraterna verkar för att kunskapen om mäns våld mot kvinnor  

  implementeras i samhällskunskapen och naturvetenskapen i gymnasieundervisningen  

  som en del av läroplanen för att skapa en ny norm kring att prata om patriarkala  

  strukturer.  

att Marks arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den till  

  partikongressen  

Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb                  Anita Lomander 
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Motion 18 Skärp den svenska sexköpslagen  
Den svenska sexköpslagen har sedan sitt införande 1 januari 1999 varit mycket framgångsrik och haft 

inverkan på flera andra länders sätt att motarbeta prostitution. Genom att straffa förövaren och 

skydda brottsoffret har det skickat tydliga signaler från samhället att det är brottsligt och att det inte 

går att köpa samtycke. 

Som ett feministiskt parti har Socialdemokraterna ett ansvar att fullfölja skyddandet av kvinnors 

säkerhet och trygghet, och i dagsläget brister sexköpslagen på flera punkter och behöver därför 

stärkas. 

Vi ska komma ihåg att när sexköpslagen infördes var internet outvecklat, vi levde i en helt annan tid 

med helt andra förutsättningar. I dag har vi ett globalt kommunikationssamhälle som utvecklas 

snabbt, med nya utmaningar. Information når fler snabbare, den når fler yngre än tidigare. För att 

hänga med i utvecklingen behöver lagstiftningen stärkas på flera plan.  

Den som fastnat i prostitution ska ges brottsofferstatus. Att köpa någon annans kropp för sina egna 

behov är att ignorera andras människors värde och rättigheter, det är ett övergrepp. Om personen 

som köper sex utför ett brott, bör den som utsätts för brottet självklart ses som brottsoffer. Det har 

varit vår utgångspunkt redan från början. Utan det blir lagen otillräcklig. 

Stöd för brottsoffer måste förbättras. Den som fastnat i prostitution behöver samhället stöd, skydd 

och vård, för att få tillbaka makten över sitt liv. Det här stödet är i dag minimalt, ofta obefintligt. Det 

hänger givetvis ihop med att den som utsätts inte ens har brottsofferstatus. Detta är personer som 

utsatts för ibland hundratals eller tusentals sexualbrott. Det här är oerhört utsatta personer som ofta 

helt glöms bort. Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle – trygghet måste gälla alla. 

Sexköp ska alltid ge frihetsberövande straff. Brott mot sexköpslagen ger i dag böter eller max ett års 

fängelse. I princip inga sexköp leder till frihetsberövande straff, väldigt få lagförs ens. Det beror delvis 

på den låga straffskalan – brotten ses inte som tillräckligt allvarliga för att lägga mer resurser på. 

Skärpta straff är också en viktig signal till sexköpare – straffen ska vara kännbara, ge konsekvenser, 

signalera allvaret i brottet. Det gör det inte i dag, därför bör brotten alltid ge frihetsberövande straff. 

2017 biföll partiet en motion om att den svenska sexköpslagen förstärks så att förbudet även gäller 

sexköp utomlands. Eftersom lagen inte ännu uppdaterats behöver en lagändring göras där 

sexköpslagen ska gälla för svenska medborgare som köper sex utomlands. Det här kravet står även 

den S-ledda regeringen i dag bakom. 

Sexköp ska alltid ses som ett sexuellt övergrepp. Förra året fick Sverige äntligen en stärkt 

sexualbrottslag som förtydligar att gränsen för övergrepp/våldtäkt går vid frivillighet (samtycke). Vår 

utgångspunkt är att väldigt få (om någon) som säljer sex kan sägas göra det helt frivilligt. Det finns 

alltid en maktobalans, vi kan aldrig säga att detta rör sig om helt fri vilja. Därför kan vi inte heller tala 

om någon form av samtycke. Det handlar ofta om tvång och total ofrivillighet, i allra mildaste grad 

om att ”utnyttja ett offers särskilt utsatta situation”, som regeringen också omnämner för vilket en 

person ska kunna dömas för våldtäkt. Den som är skyldig till sexköp bör därför även utredas för 

våldtäkt. I dag prövas brotten sällan så, men med en ny samtyckeslag på plats är det högst rimligt. 

Föräldrar som köper sex ska orosanmälas till socialtjänsten. I Umeå jobbar redan polisen på det här 

sättet för att se till barns bästa. Sexköp är övergrepp. I andra fall av brottslighet där våld förekommer 

är det en självklarhet att orosanmälan ska skrivas. När en person köper sex har personen medvetet 

gjort sig skyldig till ett planerat övergrepp. Föräldrar med den typen av bristande självinsikt eller 

empati kan eventuellt vara en fara för sina barn och bör därför utredas.  
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Vi/S-kvinnor yrkar:  

att Socialdemokraterna verkar för att den som fastnat i prostitution ska ges  

  brottsofferstatus. 

att Socialdemokraterna verkar för att stöd för brottsoffer måste förbättras. 

att Socialdemokraterna verkar för att sexköp alltid ska ge frihetsberövande straff. 

att Socialdemokraterna verkar för att sexköpslagen ska gälla för svenska förövare som  

  reser utomlands. 

att Socialdemokraterna verkar för att sexköp alltid ska ses som ett sexuellt övergrepp. 

att Socialdemokraterna verkar för att sexköpande föräldrar ska orosanmälas till  

  socialtjänsten. 

att Socialdemokraterna verkar för att befintlig lagstiftning som oaktsam våldtäkt ska  

  utredas om det kan användas som straff i dagens sexköpslagstiftning. 

Att Marks arbetarekommun antar motionen som sin egen och sända den vidare till  

  partikongressen  

 

Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb 

 

 

Agneta Rodén 
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Motion 19  Förbättra livsvillkoren för gömda kvinnor och barn 
Allt för många kvinnor i Sverige idag utsätts för misshandel, hot och våld i den relation de lever i. För 

en del kvinnor blir omfattningen av misshandeln så omfattande att de fruktar för sina liv. Oron är 

tyvärr befogad, varje år mördas för många kvinnor av en man de har, eller har haft, en relation med. 

När kvinnor bryter sig loss ur en farlig relation och väljer att fly är risken för våld som störst. 

Kvinnorna hamnar också i en situation som kan pågå under lång tid, kanske så länge som båda parter 

lever. Det är ingen enkel väg man väljer om man som kvinna väljer att fly, speciellt om man har barn. 

Problem med att bli trodd av myndigheter, att ”enkla” misstag risker att röja var man befinner sig, 

ekonomiska bekymmer och så vidare. 

Vi har tagit del av kvinnors berättelser om hur tufft det är att leva i detta ”limbo”, att det är som ett 

osynligt fängelse, att det är fruktansvärt för barnen, att ekonomin påverkas, den psykiska hälsan osv. 

Samhället måste kunna göra mer för att skapa trygghet och förbättra livsvillkoren för kvinnor och 

barn som lever gömda. 

 

Vi föreslår därför: 

Att  en kommission tillsätts som undersöker hur livsvillkoren för kvinnor och barn som  

  tvingas levda gömda på grund av våld i nära relationer kan förbättras. 

Att  Marks Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den till  

  partikongressen. 

 

 

 

Lisa Dahlberg   Benny Nyberg  Anita Lomander 

 

Gunnar Nilsson  Pauli Kuitunen 
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Motion 20 Stoppa trafficking - Människohandeln som ger oss 

sexslavar i Sverige! 
Miljontals människor utnyttjas i människohandel. Majoriteten är kvinnor och barn som tvingas till 

prostitution. Polisen uppskattar att mellan 200 och 500 kvinnor och barn årligen kan ha blivit föremål 

för människohandel för sexuella ändamål i Sverige. 

 

Och bakom varje sexköp finns en torsk, någons man, någons bror, någons pappa eller son och 

arbetskamrat som bryter mot all moral och lagen. Utsatta kvinnor och barn får sina liv förstörda. En 

slavtillvaro präglad av hot, våld, psykisk och social misär. 

Statistiken säger att tio procent av alla män i Sverige har köpt sex. I pressen läser vi om torskar som 

varit på illegala bordeller. Tillexempel om en tv-kändis i Stockholm och en 

kommunstyrelseordförande i Västsverige. Människohandlare och den organiserade brottsligheten 

tjänar stora pengar på brottsoffrens olycka och i kriminalitetens spår följer vapen och droghandel. 

För oss socialdemokrater har alla människor lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk, kulturell 

eller religiös bakgrund. Det mänskliga slaveriet måste stoppas. Alla förtjänar att växa upp och leva i 

trygghet. Slaveri har ingen plats i vårt land. 

Under pandemin har vi läst att polisen prioriterat upp arbetet mot prostitution då polisen fått tid 

över med hänvisning till att idrottsevenemang ställts in. Kampen mot prostitution bör fortsatt ha 

samma prioritet som nu under pandemin. 

Vi tycker helt enkelt att det är dags att ta nästa steg.  För så länge kvinnor och barn sitter inlåsta i 

lägenheter och övergreppen fortsätter kommer vi kräva ytterligare åtgärder. 

 

Därför kräver vi: 

att  den som fastnat i prostitution ska ges brottsofferstatus, 

att  sexköp alltid ska ge ett frihetsberövande straff, 

att  sexköp alltid ska ses som ett sexuellt övergrepp, 

att  Marks Arbetarekommun antar motionen och sänder den till partikongressen. 

 

 

 

Håkan Andersson Anita Lomander Lisa Dahlberg 

Kinna S-förening Västra Marks S-förening Kinna S-förening 

   S-kvinnor i Mark 
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Motion 21 Den moderna välfärdsstaten –  

välfärdens upprustning 
Våren 2020 var det som att alla kontraster i Sverige blev skarpare. Konsekvenserna av klyftorna i 

samhället blev oerhört tydliga. Både styrkor och brister i den välfärdsstat vi socialdemokrater är så 

stolta över belystes. Inte minst när det gäller äldreomsorgen.  

Med utgångspunkt i vår ständiga vilja att skapa något bättre behöver vi socialdemokrater formulera 

en stark välfärdspolitik för framtiden. Kombinera lärdomar och erfarenheter från pandemin med våra 

värderingar och vår samhällsanalys för att bygga ett mer jämlikt Sverige. Målet kan inte vara att vi 

ska tillbaka till hur allt varit förut utan vi ska bygga något bättre.  

Vi har en bra grund att utgå ifrån - den välfärdsmodell som under 1900-talet växte fram i Sverige. En 

socialdemokratisk välfärdsmodell vars grund är de klassiska orden: av var och en efter förmåga – åt 

var och en efter behov. Det är en djupt politisk välfärdsmodell då den är omfördelande – mellan både 

generationer och klass. Den förbättrar människors livskvalité och ökar allas individuella frihet. 

Dessutom har den visat sig vara ett mycket effektivt sätt att bygga ett starkt samhälle med hög 

tillväxt, hög sysselsättningsgrad och jämlikhet. Grunderna i den svenska välfärdsstaten och i den 

generella välfärden är alldeles för viktiga för att inte bygga vidare på.  

Det handlar om att alla medborgare i hela landet ska ha likvärdig tillgång till vård, skola och omsorg, 

att medborgare som befinner sig i samma situation ska behandlas lika, att kvaliteten på tjänsterna 

skall vara hög och att det är behoven som ska styra. Det handlar om socialförsäkringar som ska vara 

allmänna och erbjuda trygghet (i sjukdom, arbetslöshet och ålderdom) till hela befolkningen. 

Den svenska välfärdsstaten har pressats tillbaka. Socialförsäkringarna har urholkats och det har skett 

stora förändringar i organisationen och styrningen av den offentliga sektorn. Den klassiska 

förvaltningsmodellen kom successivt att kompletteras eller ersättas med organisations- och 

styrformer hämtade från näringslivet, ibland kallat New Public Management. Vi har idag en kraftig 

marknadisering, företagisering och privatisering av vård, skola och omsorg.  

Erfarenheterna visar att marknadiseringen av vård, skola och omsorg inte resulterar i ökad 

effektivitet eller lägre utgifter. Vissa av förändringarna har tvärtom varit kostnadsdrivande. Utan 

tydliga gränser försvåras ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande och urholkas kvaliteten och 

legitimiteten för en generell välfärd. Välfärden ska inte bara vara gemensamt finansierad den ska 

också vara gemensamt styrd.  

Det finns fortfarande en stark uppslutning bakom vår välfärdsmodell i Sverige trots den klyfta som 

existerar mellan medborgarnas förväntningar på välfärdsstaten och dess leverans. Den måste 

överbryggas innan stödet för välfärdsstaten avtar.  

För att göra detta måste vi ta tag i grundproblemen i dagens modell: 

Långvarig underfinansiering och kronisk underbemanning. Stora delar av välfärden har under lång tid 

varit underfinansierad. Återkommande nedskärningar, förtäckta som ”effektiviseringar”, har 

inneburit att personalstyrkan inte har ökat i takt med behoven. Det är i sammanhanget viktigt att 

påpeka att vi inte pratar om ett framtida behov, utan att behovet är här och nu.  

Rekryteringsbehov och anställningsvillkor. Antalet barn och äldre i befolkningen kommer att öka 

kraftigt under de närmaste åren. Och enligt Sveriges Kommuner och Landsting kommer det därför att 

behöva anställas cirka 200 000 fler i välfärden fram till 2026, därutöver förväntas fler än 300 000 

anställda gå i pension. De totala rekryteringsbehoven på grund av befolkningsutvecklingen är således 



26 
 

över en halv miljon personer. Dessutom behövs fler för att komma tillrätta med dagens 

underbemanning.  

Stora regionala skillnader i ekonomiska förutsättningar. Det är kommuner och regioner som bär den 

största delen av välfärdens finansiering. Och förutsättningarna för att kunna göra det skiljer sig stort. 

Det handlar om skillnader i skattekraft, demografi, och geografi, som tillsammans med andra 

strukturella faktorer som exempelvis socioekonomi, antalet nyanlända och folkhälsa, påverkar 

förutsättningar och därmed kostnaderna för att erbjuda invånarna likvärdig välfärd. Och trots att vi 

har ett kommunalekonomiskt utjämningssystem, vars syfte är att ge kommuner och regioner de 

ekonomiska förutsättningarna att tillhandahålla likvärdig offentlig service oberoende av invånarnas 

inkomster eller andra strukturella förhållanden, så har de som bor i Dorotea nästan sex 

procentenheter högre skattesats än de som bor i Österåker.  

Nu har vi goda förutsättningar att formulera vår vision för ett postcorona välfärdssamhälle. Hur 

bygger vi en välfärd som lever upp till människors förväntningar? En välfärdsstat som bidrar till att 

bryta ned klassamhället och ökar både människors solidaritet, gemenskap och frihet? Så att vi 

återigen börja bygga något som är bättre än det som var. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkas: 

 

att  Socialdemokraterna arbetar fram ett program för en stark framtida välfärd som ska  

  ligga till grund för valet 2022. 

att Marks arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den till  

  partikongressen 2021. 

 

 

Jessica Rodén 

Tostared 2021-03-19 
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Motion 22  De bästa arbetsgivarna 
I alla välfärdens verksamheter är kopplingen mellan personalens villkor och verksamhetens kvalité 

tydlig. Det innebär att alla vi som strävar efter en generell välfärd av högsta kvalité behöver engagera 

oss i en aktiv personalpolitik och god arbetsorganisation. 

Coronapandemin visar tydligt konsekvenserna av den nedmontering av välfärden som skett de 

senaste decennierna. Välfärden har lämnats underfinansierad, underbemannad och 

underprioriterad. Den ständiga jakten på en budget i balans har lett till en orimlig arbetsorganisation 

och personal som springer fortare och fortare. Färre ska göra mer på kortare tid. 

Socialdemokraterna måste vara garanten i svensk politik mot detta kortsiktiga synsätt på välfärden 

och dess personal. Ändå märks det ingen större skillnad i Sveriges olika kommuner och regioner 

oavsett vem som är i majoritet. Det är tydligt att den här frågan behöver prioriteras av vårt parti, på 

alla nivåer. Vi ska ta ansvar för en bra personalpolitik för det skapar kvalitet i välfärden. Det vinner 

alla på. 

Läggs det mindre pengar där så är det personalens arbetstider, arbetsmiljö och tjänstgöringsgrad 

som påverkas. Det kan varje undersköterska, barnskötare och elevassistent intyga samt en mängd 

rapporter från deras fackförbund Kommunal.  

Deltidstjänsterna som för länge sedan borde vara utrotade lever kvar i våra kommuner och fortsätter 

omöjliggöra för kvinnor att vara självförsörjande och slippa ett liv som fattigpensionärer när den 

tiden kommer. Ett jämställt arbetsliv är, vad det verkar, en utopi omöjlig att leva upp till inom vård 

och omsorgsyrkena. 

Den arbetsorganisation som vuxit fram i underprioriteringens kölvatten har gjort det allt mer 

omöjligt att förena socialt liv med arbetsliv eller för den delen föräldraskap med arbete inom vård 

och omsorg. Det bedrivs en schemaläggning utan framförhållning. Där personal tidigare visste vilka 

helger och kvällar man skulle vara borta från familjen i månader ini förväg får man nu med 2 veckors 

varsel ställa om sitt liv för att arbetsgivaren i en statisk verksamhet ändå vill laborera med 

arbetstiderna. Utan något annat skäl än att spara några kronor här och där. Detta skapar inte bara en 

ohållbar situation och ohälsa för personalen. Det påverkar också kontinuiteten hos brukarna och 

riskerar kvaliteten i verksamheten. Ändå får detta fortgå. 

Tidigare fanns det en vilja hos ansvariga att hjälpa till och lösa livspusslet för ex ensamstående 

föräldrar. Nu pratar man om ”Hälsosamma scheman” och struntar blankt i om hen tvingas jobba 

kvällar den vecka hen har ansvaret för barnen. Det anses inte längre vara arbetsgivarens problem. 

Men det är varenda ansvarig socialdemokratisk politikers problem! 

Vi är partiet som ska stå upp för ett hållbart arbetsliv med heltidsarbete som norm. Där vi styr ska det 

vara vettiga arbetstider som har fokus på personalens och brukarnas välmående och vi vill att 

personalen ska vara med och påverka sin arbetssituation. Då vet vi att verksamheten utvecklas och 

kvaliteten höjs. Det är bra för alla. 

Ändå så duckar alltför många S politiker i kommun och region när de här frågorna kommer upp från 

upprörd personal och deras fackförbund. Istället för att fokusera på friska arbetsplatser och friska 

medarbetare fortsätter våra förtroendevalda politiker att godkänna deltider, otrygga anställningar, 

konstiga arbetstidsförläggningar och den krona o öre jakt som pågår inom vård och omsorg. 
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Ska vi vara trovärdiga som parti måste våra förtroendevalda i kommun och region också stå upp för 

de beslut som kongress och partistyrelse fattat och därmed också lovat våra väljare. Det kan inte få 

lov att vara fritt valt arbete.  

Socialdemokraterna har chansen att bli Sveriges bästa arbetsgivare om alla våra ansvariga politiker 

verkligen sätter välfärden först. 

 

Jag yrkar: 

att Socialdemokraterna som arbetsgivare i offentligt finansierad verksamhet, oavsett om  

den drivs i egen eller privat regi, verkar för en hållbar arbetstidsförläggning med fokus 

på friska arbetsplatser och friska medarbetare som kan kombinera arbetsliv med 

privatliv. 

att  Marks Arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den till  

  partikongressen 2021. 

 

 

Jessica Rodén 

Tostared 2021-03-19 
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Motion 23 Stopp för vinster i välfärden 
En av vårt partis mest seglivade frågor under senaste decenniet har varit organiseringen av välfärden. 

Flera kongresser har på ett eller annat sätt slagit fast att våra skattepengar ska stanna i välfärden och 

inte delas ut som vinster till privata aktieägare. Trots detta fortsätter detta med oförminskad styrka, 

äldrevård, sjukvård, skolor och förskolor är idag eftersökta objekt för stora i vissa fall 

världsomspännande koncerner. När det här en gång startade sas det att vi måste tillåta kreativa 

personer i personalen ta över t.ex. en förskola, kanske inget illa i detta men vad har blivit resultatet, 

de idèburna skolorna inklusive kooperativa skolor minskar och aktiebolagsskolorna ökar.  

Vid årsskiftet 2019- 20 fanns det 823 fristående skolenheter inom grundskolan och 438 inom 

gymnasieskolan. 76 % av friskoleeleverna går i skolor drivna av aktiebolag.  

Antalet vårdcentraler som drivs i privat regi har ökat dramatiskt till idag, 40-50 % drivs privat När det 

fria vårdvalet infördes sas det att det skulle öka tillgängligheten för allmänheten och det har det gjort 

i storstädernas centrala delar, men i övrigt är det som förut eller snarare sämre med stängda 

vårdcentraler på landsbygden. 

Äldrevården i privat regi har inte rosat ”marknaden” under pandemin, underbemanning och 

timanställningar har varit modellen.  

Vi kan inte lämna över medborgarnas trygghet till aktiebolag som enlig lag ska göra allt för att 

maximera vinsten. 

Nu har det blivit dags att vända skutan (om det inte redan är för sent) och ta beslut som ser till att 

skattemedel stannar där de hör hemma, i verksamheten och inte i bolagsägares fickor. 

 

Med detta kräver vi: 

Att Det fria vårdvalet och det fria skolvalet tas bort. 

Att Skattemedel inte kan användas till utdelning till aktieägare 

Att 2022 blir året då vi som Socialdemokrater äntligen går från ord till handling och  

  beslutar det som 80% av befolkningen önskar, privata vinstintressen ska bort ur våra  

  trygghetssystem. 

Att Marks Arbetarkommun antar motionen som sin egen samt sänder den till  

  Partikongressen. 

 

Kinna Socialdemokratiska Förening 

 

 

Pauli Kuitunen          Gunnar Nilsson 
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Motion 24 Statliga servicecenter i alla kommuner 
Statens servicecenter, är idag långt ifrån heltäckande! 

Det alltmer digitaliserade samhället utestänger grupper av medborgare. Alla har inte viljan, lusten, 

förutsättningar eller förmågan att fixa allt digitalt. Ska vi vara ett inkluderande samhälle som ger alla 

jämlika förutsättningar? Ja, då måste medborgare få kunna möta myndigheter på olika sätt. Till och 

med fysisk när pandemin inte längre utgör ett hinder för mänskliga möten. 

Flera av de statliga stora myndigheterna har centrerat sin verksamhet. De finns inte längre, i samma 

utsträckning, i landets kommuner. Det gör det omöjligt för många medborgare att få träffa en 

tjänsteperson när de ska uträtta sitt ärende. Det är ett demokratiskt underskott som borde rättas till. 

För att stärka medborgarnas rättigheter och möjligheter. Samt för att statens myndigheter ska bli en 

mer attraktiv arbetsgivare bör statliga servicekontor finnas i landets alla kommuner. 

 

Jag föreslår därför: 

 

att  Statens servicecenter får i uppdrag att etablera servicekontor i landets alla kommuner, 

 

att  Marks Arbetarekommun antar motionen och skickar den till Partikongressen. 

 

 

 

Håkan Andersson   

Medlem i Kinna S-förening  
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Motion 25 Från vapenexport till civil produktion 
Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som 

anvisade en rad vägar för att åstadkomma omställning från vapenexport till produktion och export av 

civila produkter. Ett av hennes förslag var att en särskild myndighet inrättas för denna omställning.  

Det är dags att ta tag i dessa förslag. I hela världen finns stora behov av teknisk utrustning för att 

möta miljö- och klimathot och bekämpa fattigdom. Och vi i Sverige har möjlighet att gå före, vara ett 

humanistiskt föredöme, utmana vapenindustrin och ställa om från militär produktion till civil. 

Inga Thorsson föreslog en myndighet som skulle sortera direkt under utrikesdepartementet eller 

under ett eget departement. Ett freds- och nedrustningsdepartementet under ledning av en freds- 

och nedrustningsminister. 

Vi anser att det inte räcker med att minska vapenexporten och granska de länder som vi säljer till. 

Vapnen, som vi säljer till godkända länder, säljs ofta vidare och leder till krig, inbördeskrig och 

människors död. Att säga nej till vapenexport är ett viktigt steg i arbetet för en framtida global 

fredskultur. Partiet bör verka för att all svensk vapenexport upphör.  

Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från vapentillverkning till civil produktion. Ett 

exempel är att i stället för att SAAB bygger JAS Gripen kan företagets avancerade kunskaper 

kanaliseras till byggande av räddningshelikoptrar. I stället för att bygga för död och förintelse kan vi 

bygga för att rädda liv och materiella egendomar. Glöm inte Estonia och bränderna som ödelade 

stora områden av skog. 

Det finns också möjligheter att tillverka robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av 

människor och djur. Dessa kunskaper kan på ett utmärkt sätt komma till nytta i fredens gagn i stället 

för vapen som har motsatt verkan. 

Vi/S-kvinnor yrkar:  

att Socialdemokraterna verkar för en utredning om den svenska vapenexporten och  

huruvida det är möjligt att omvandla vapentillverkningen till civil produktion.  

I utredningen bör man också ta ställning till om det är möjlighet att inrätta en 

fredsmyndighet. 

att Marks Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den till  

  partikongressen. 

 

Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb  

 

 

Mary Österström  
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Styrelsens yttrande över motion 25 ”Från vapenexport till civil 

produktion” 
 

I den bästa av världar behövs inga vapen och alla väpnade konflikter har upphört. Nu ser det inte ut 

så, utan utvecklingen i omvärlden går åt motsatt håll. Konfliktytorna ökar, så även i vårt närområde. 

Detta har lett till en motsatt utveckling mot vad motionären önskar. Nya regementen startar upp och 

Sveriges försvar stärks inom flera områden. Sveriges neutralitet kräver att vi kan försvara vårt land 

och våra gränser även i en väpnad konflikt. Det är givetvis sista utvägen. Diplomati är något vi är 

kända för på världsarenan och är nummer ett vid alla typer av konflikter.    

Vapenexport är ett känsligt ämne. Vi har en produktion för att inte vara beroende av andra länder för 

vårt försvar. Vi är också duktiga på att framställa dessa vapen med en kvalitet i hög klass. Ska vi lyckas 

hålla en hög nivå, behöver vi också kunna exportera. Vår egen inhemska marknad är för liten. 

Vapen, köps och säljs värden över. Demokratiska länder med ett starkt kontrollsystem för 

vapenexport är att föredra i den handeln framför många länder med diktatur eller tveksam 

demokrati. 

På lite längre sikt delar vi andemeningen i motionen. Vi vill att Partikongressen får möjlighet att 

diskutera frågeställningen, inte minst frågan om en fredsmyndighet.  

Styrelsen föreslår därför att motionen sänds som enskild till kongressen 

 


