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Motion 1
Ekonomiskt förmånligt bostadssparande för unga
Bostadsbristen är stor i hela landet. Ungdomar är en av de grupper som har det svårast att få tag i en bostad på
bostadsmarknaden. Problemet har funnits i flera år och har i år förvärrats ytterligare.
I årets (2017) bostadsmarknadsenkät från Boverket uppger 251 av landets 290 kommuner (87 procent) att de har ett
underskott på bostäder för ungdomar. Det är en ökning med 3 procentenheter jämfört med förra året. Läget är värst
i de tre storstadsregionerna, men enkäten visar att många kommuner också har bostadsbrist.
Bristen på hyresrätter och de höga hyrorna gör att många unga tvingas bo kvar hemma, hyra i andra och tredje hand,
eller dela lägenhet med kompisar. Många unga kan inte heller köpa en bostad då de saknar eget kapital. De förväntas
kliva in på bostadsmarknaden när de är som mest kapitalsvaga.
Ökat sparande bland framför allt unga är en viktig fråga ur ett både personligt och samhällsekonomiskt perspektiv.
Särskilt angelägen är frågan när bankernas krav på kontantinsats vid bostadsköp ökat till 15 %.
Norge har som exempel infört ett ekonomiskt fördelaktigt bostadssparande för unga i syfte att öka sparandet.
I Norge äger 82 procent av unga mellan 18 och 34 år sina bostäder och det finns ett totalt sparande för
bostadsändamål på cirka 38 miljarder norska kronor. I Sverige är ägandet cirka 20 procent och sparandet helt
försumbart.
Boligspar för ungdom (BSU) är det norska systemet som innebär att bostadssparandet stimuleras genom att minska
den beskattningsbara inkomsten upp till 25 000 kronor/år (2017) med ett tak på 300 000 kronor i totalt sparande.
Du kan spara från 0 år till 34 år. Ett BSU-sparande kan öppnas på valfritt sparinstitut, bank eller liknande. Till detta
finns även ett system för startlån om man har sparat i BSU och fått ett lånelöfte av banken.
För att främja en övergång från lånekultur till sparandekultur och därmed bidra och skapa möjligheter för unga att
skaffa sig en egen bostad föreslår undertecknad att ett särskilt bosparande för unga införs.

Distriktskongressen förslås besluta:
Att

tillstyrka motionen

Att

lämna över den till riksdagsledamöterna att verka i motionens anda

Motionär
Birgitta Eriksson, Härryda Arbetarekommun
motionen är antagen av Härryda Arbetarekommun
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 1
Motionären tar upp de problem som idag finns med bostadsbrist och särskilt ungdomars möjlighet att skaffa sig en
egen bostad. Motionären föreslår ett skattesubventionerat bosparsystem för ungdomar vilket skulle ge dessa en
bättre möjlighet att ha råd att köpa sig en bostad.
I dagsläget läggs åtskilliga miljarder kronor på skattesubventionerade renoveringar och tillbyggnader av befintliga
bostäder, så kallade ROT-subventioner. ROT-subventioner var ursprungligen något som användes i lågkonjunkturer
för att få fart på byggmarknaden och åstadkomma renovering av flerbostadshus. I dagens tappning har det istället
blivit en frikostig subvention till den som äger sitt boende själv och påfallande ofta används subventionen för köksoch badrumsrenoveringar. De senaste åren har dessutom byggsektorn gått för högvarv så några konjunkturskäl till
dagens ROT-subventioner finns inte.

Samtidigt finns det investeringsstöd för små lägenheter. Ett stöd som är flexibelt med de lokala förutsättningarna
och behoven och kan användas både för ungdoms-, student-, pensionärs- eller allmänna smålägenheter.
Det finns många skäl att göra en genomgående översyn av både finansieringen och beskattningen av hela
bostadssektorn. För det enskilda hushållet är idag hyresrätt skattemässigt missgynnat i jämförelse med äganderätt.
De senaste åren har bostadsbyggande ökat kraftigt, vilket är bra. Det byggs dessutom idag inte enbart äganderätt
utan även hyresrätt. Men byggkostnaderna är höga och därmed hyrorna, inköpspriserna och månadsavgifterna. Den
senaste tiden har en avmattning av både priserna och antalet nya byggen börjat skönjas. En av orsakerna är troligen
att efterfrågan på mycket dyra och ganska dyra bostäder riktade till relativt välbeställda har mättats. Men fortfarande
är bostadsbristen stor. Det behövs ett fortsatt stort antal nya bostäder men i andra prisklasser än vad som oftast
varit fallet de senaste åren. Andelen hyresrätter måste bli betydligt större. För de flesta ungdomar är just hyresrätten
det mest realistiska och rimliga alternativet som första bostad, och många gånger även som både andra och tredje
bostad i livet.
Med allt detta sagt så delar ändå distriktsstyrelsen motionärens uppfattning att ett skattesubventionerat bosparande
för ungdomar vore positivt och verkningsfullt. Den exakta utformningen tar distriktsstyrelsen inte ställning till men
konstaterar att det norska exempel som redovisas i motionen är intressant att studera närmare. Ska systemet införas i
Sverige behöver det naturligtvis utformas så att det fungerar väl i det samlade skattessystemet. För att utarbeta ett
konkret förslag för svenska förhållanden behöver någon form av studie eller utredning göras.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen:
Att:

Bifalla motionen

Motion 2
Pensionsuppgörelsen 1994 har lett till att vi nu har omkring 300.000 pensionärer (det förekommer lite olika
uppgifter om antalet men det rör sig däromkring) som har en pension som understiger EU:s fattigdomsgräns om
disponibel inkomst på 11.850 kronor i månaden. Det blir särskilt svårt för dem som är ensamstående och inte kan
dela utgifter med någon. Av dessa är också de flesta kvinnor vilket förstärker skillnaden i inkomst mellan kvinnor
och män.
Enligt min mening är det oacceptabelt att pensionsöverenskommelsen har fått detta resultat. Det fanns de som
varnade men en partiöverskridande överenskommelse ansåg så viktig att partiet gav vika inför andra intressen.
En förändring måste emellertid ske snarast. Jag instämmer i det som PRO och andra pensionärsorganisationer
framfört till regeringen. Enklaste sättet vore att införa ett särskilt pensionstillägg (vid sidan av pensionssystemet) för
att slippa kollision med den nuvarande ordningen. Jag tror att C och L tillsammans eller enskilt, är beredda att delta i
ett samtal i denna fråga för att få en ekonomisk lösning. Går inte det bör, som jag ser det, regeringen gå fram med
förslaget och pröva det i riksdagen. Det skulle visa att Socialdemokraterna är beredda att ta strid i en social
rättvisefråga. För mig är det en fråga om solidaritet och rättfärdighet.
Med det sagda får jag anhålla
Att

frågan om pensionerna till dem som ligger under EU:s fattigdomsgräns snarast åtgärdas

Att

en höjning av grundpensionen sker som motsvarar minst EU:s fattigdomsgräns

Motionär
Evert Svensson, Kungälv
Motionen är antagen av Kungälv AK

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 2
Motionären tar upp frågan om den relativt stor grupp pensionärer som har en förhållandevis låg pension och
därmed inte når upp till EU:s fattigdomsstreck för inkomst. Motionären föreslår att pensionerna höjs för hela
gruppen.
Frågan om pensionärers ekonomiska villkor har uppmärksammats under lång tid på olika sätt. Mycket av fokus har
lagts på den orättvisa som uppstod vad gäller beskattning genom de fem olika så kallade jobbskatteavdrag som
infördes i just fem olika steg under åren 2006 – 2014 då Sverige styrdes av en borgerlig regering. På senare tid har
också uppmärksamhet riktats mot den låga pension som 300 000 – 400 000 pensionärer har.
Under de drygt tre år som nu Sverige har haft en socialdemokratisk regering har skatte för pensionärer sänkts steg
för steg för att komma ned till samma nivå som för den som har sin inkomst av arbete idag. Ännu återstår en
mindre grupp pensionärer med de högsta pensionerna som betalar mer i skatt än andra inkomsttagare.
Socialdemokraternas mål är att kunna sänka skatten även för den gruppen.
I slutet av förra året gjordes en uppgörelse i den så kallade Pensionsgruppen om att höja pensionerna för de
pensionärer som har de lägsta pensionerna. I Pensionsgruppen ingår representanter för de partier som ursprungligen
slöt pensionsöverenskommelsen samt Miljöpartiet som tillkommit under denna mandatperiod. Den
överenskommelse som nu träffats innebär att i vart fall de alla flesta får den höjning av pensionen som motionären
efterfrågar.
Men inte riktigt allt får en höjning som tar dem upp över EU:s gräns för fattigdomsstrecket. Bakgrunden till det är
att beräkningsgrunden som EU använder är att fattigdomsgränsen läggs genom att räkna 60 procent av
medianinkomsten landet. Det finns alltså inte en fattigdomsgrän utan i själva verket 28 stycken, en för varje
medlemsland. Sverige har relativt höga löner och förhållandevis liten lönespridning, troligen har inget annat land så
höga lägstalöner. Det gör att fattigdomsgränsen med EU:s beräkningsmodell bli påfallande hög i Sverige. Det är
därför inte möjligt att höja pensionerna så mycket så att alla pensionärer hamnar över fattigdomsgränsen. Ett
förhållande som får tanken att gå till ett något sarkastiskt talesätt på 1970-talet: ”Den svenska levnadsstandarden är
så hög så att få når upp till den.”
I hög grad är det som motionären föreslår alltså redan genomfört.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen:
Att:

Anse motionen besvarad

Motion 3
Om samhällsstödet till pensionärsorganisationerna.
Samhället (stat, landsting/regioner och kommuner) ger stöd till föreningslivet i sin helhet. Det är relativt
omfattande, rikt förgrenat på olika stödformer och kan även avse särskilda ändamål som t.ex. riktade bidrag för olika
ändamål. Barn- och ungdomsorganisationer står i fokus i detta sammanhang.
Samhällsstödet handlar sammanfattningsvis om att berika fritiden, stimulera bildning och kultur, bidra till social
gemenskap och främja en god hälsa. Ett rikt föreningsliv är dessutom, och framför allt, en hörnsten i demokratin i
vårt samhälle. Pensionärsorganisationerna bidrar i allra högsta grad till sådana samhälleliga mål.
Stödet till föreningslivet varierar i allmänhet och ifråga pensionärsorganisationerna är bilden splittrad också i den
grundläggande synen på detta stöd.

Frågan om en översyn av samhällets stöd till pensionärsorganisationerna blir ännu mer betydelsefull mot bakgrund
av den roll som dessa spelar i samhället för att berika det goda livet för äldre människor. Utan deras omfattande
verksamhet hade samhället fått ikläda sig ett mycket större ansvar för pensionärernas vardagsliv.
En kartläggning av flertalet kommuners stöd till pensionärsorganisationerna i Bohusläns PRO-distrikt är mycket
avslöjande, och kan sammanfattas i följande punkter:
•
•
•

Motiv för stödet förefaller vara ad hoc-betingade, dvs. oplanerade eller tillfälligt bestämda och varierar
mellan åren, och mellan kommuner.
Svårt att få en överblick av stödet,
Stora skillnader ifråga om storleken på s.k. verksamhets- och lokalbidrag.

Aktiva pensionärer förtjänar ökad respekt och uppmärksamhet för många av de aktiviteter som faktiskt återspeglar
sig i pensionärsorganisationernas verksamhet. Det spelar ingen roll om det gäller IT, friskvård, "hjärnjympa" etc.
Även om verksamheten varierar mellan föreningarna så ändrar ändå inte detta helhetsintryck.
Det finns anledning för Socialdemokratin att uppmärksamma samhällets stöd till pensionärsorganisationerna, och
partidistriktet har i detta sammanhang givna uppgifter.
Mot bakgrund av ovanstående förslås distriktskongressen besluta uppdra åt styrelsen
Att

tillsammans med pensionärsorganisationerna utarbeta en policy för samhällsstödet till dessa

Att

SAP-distriktet i samarbete med Arbetarekommunerna främjar tydliga motiv och riktlinjer för stödet
till pensionärsorganisationerna.

Motionär
Christer Ahlén och Irene Sjödin, Stenungsund
Motionen är antagen av Stenungsunds arbetarekommun

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 3
Christer Ahlén och Irene Sjödin har i en motion begärt att partidistriktet tillsammans med
pensionärsorganisationerna utarbetar en policy för samhällsstödet till dessa. Vidare anser man att partidistriktet i
samarbete med Arbetarekommunerna främjar tydliga motiv och riktlinjer för stödet till pensionärsorganisationerna.
Distriktsstyrelsen tycker att det är en angelägen motion och ser positivt på engagemanget i
pensionärsorganisationerna. Det är viktigt att det finns organisationer som tar tillvara på pensionärernas intresse och
stimulerar pensionärer till aktivitet och till att träffas.
Distriktet har idag en aktiv pensionärsgrupp/nätverk som träffas med jämna mellanrum för att diskutera
samhällsutveckling och politiska frågor. Nätverket är aktivt och bjuder ofta in företrädare för olika politiska organ i
vårt samhälle. Stimulerande och roligt.
Distriktsstyrelsen ser dock inte det möjligt att tillsammans med de idag etablerade pensionärsorganisationerna, PRO,
SPF m.m. Det initiativet är något som dessa organisationer får ta tillsammans med respektive förbundsorganisation.
Distriktsstyrelsen är däremot beredd att vara aktiva i diskussioner i vårt eget pensionärsnätverk för att medverka till
att tydliggöra motiv och ta fram argument till varför stödet till samhällets olika pensionärsorganisationer är viktigt.
Detta arbete kan ske i samband och i samråd med distriktets pensionärsnätverks möten och sammankomster.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen:
Att

avslå motionens första att-sats

Att

anse motionens andra att-sats vara besvarad

Motion 4
Angående kollektivtrafiken i Göteborgsområdet
2025 kommer dubbelt så många att resa i kollektivtrafiktrafiken jämfört med 2006. Fördubblingsmålet kommer att
uppnås. Befolkningsutvecklingen i Göteborgsområdet är den viktigaste förklaringen, och inom denna del av Västra
Götaland sker det överväldigande flertalet resor i kollektivtrafik.
Utvecklingen ställer nya krav på investeringar i infrastruktur, fordon, biljettsystem och avgifter för resenärer.
Stora insatser för att utveckla kollektivtrafiken i Göteborgs stad ska ske inom ramen för Sverigeförhandlingen.
Upphandling av nya pendeltåg pågår i Västtrafiks regi. En översyn pågår också av biljett- och avgiftssystem.
Arbetet med den nationella planen för investeringar i järnvägar, vägar m.m. under 2020-talet förväntas prioritera
tågtrafik i Västra Götaland. I den regionala infrastrukturplanen sker inga förändringar av fördelning resurser till
förmån kollektivtrafik och regional tågtrafik utan merpartparten av dessa avser vägar.
En översyn av zonindelningen i Västra Götalandsregionen pågår, och denna kommer också att påverka biljett- och
prissystem. I detta sammanhang måste kommunerna i Göteborgsområdet behandlas som en helhet eller inom
ramen för ett/två-zon-system av ett enda skäl: området är redan idag en arbetsmarknads- och utbildningsregion.
Detta förhållande måste rimligtvis också gälla kollektivtrafiken.
Kommunerna i Göteborgsområdet har infört seniorkort om än med lite olika utformning. Det gäller också flertalet
andra kommuner i Västra Götaland. Samtidigt framstår kommungränser mer eller minder som hinder för
”rörligheten” för många äldre människor, vilket inte kan anses vara särskilt ändamålsenligt.
Ur deras och även ur mer generella synpunkter är olika zon- och biljettsystem (inkl priser) för att resa i
kollektivtrafiken inte ägnade åt att göra resandet enkelt för den enskilde. För den som kan använda bil väljer detta
framför buss/tåg av ekonomiska skäl, vilket inte är önskvärt ur klimat- och miljösynpunkt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås distriktskongressen besluta uppdra åt styrelsen
Att

alla kommuner i Göteborgsområdet ska ingå i ett/två-zon-system för kollektivtrafiken, och utgöra
grunden för ett nytt biljettsystem.

Att

justera priserna för kollektivtrafiken för att fler ska åka kollektivt och att dessa upplevs som enkla
och rättvisa.

Att

införa ett seniorkort för Göteborgsområdet eller i Västra Götalandsregionen till en rimlig kostnad för
den enskilde.

Att

för sällanresenären införa en enkelbiljett till rimlig kostnad.

Att

i den regionala infrastrukturplaneringen i ökad grad tillgodose behov inom kollektivtrafik och
regional tågtrafik vid fördelningen av resurser till olika ändamål.

Motionär
Christer Ahlén och Bo Pettersson
Motionen är antagen av Stenungsunds Arbetarekommun
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 4
Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt med ett ökat resande med kollektivtrafik och att
biljettpriserna måste hållas på en rimlig nivå.

Just nu förs diskussioner om hur ett framtida zonsystem ska se ut och den moderatledda majoriteten i regionen har
fört fram ett förslag med tre zoner där Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö utgör en zon, övriga kommuner
inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) en zon och resten av Västra Götalandsregionen (VGR) en zon.
GR har länge jobbat med att skapa en attraktiv kollektivtrafik, där fler skall ges möjlighet att välja kollektiva
färdmedel till sina jobb, skolor och andra aktiviteter.
Den socialdemokratiska gruppen i GR välkomnar arbetet med en ny zonstruktur, men konstaterar att det förslag
som nu presenteras inte uppfyller de önskemål för att skapa en attraktivare pendlingsregion i GR. Den föreslagna
zonindelningen skapar inte de förutsättningar som krävs i vår arbetsmarknadsregion för ett ökat pendlande.
Förslagets indelning av GR-kommunerna stämmer dåligt överens med de mål som tidigare satts upp i GR. Utöver
detta skapar de prisuträkningar som gjorts i materialet en allt för stor snedvridning främst i en allt för stor
kostnadsökning i Göteborg.
Från den socialdemokratiska gruppen i GR har vi kommit fram till att vi i dagsläget inte kan ställa oss bakom den
föreslagna strukturen, utan kommer via våra representanter i VGR föreslå att belysa och utreda en zonstruktur som
bättre tar tillvara GR-kommunernas utmaningar och i en mycket större utsträckning ligger i linje med de mål som vi
gemensamt satt upp i bland annat K2020.
När detta svar skrivs i mitten av februari 2018 så har GR:s styrelse återremitterat förslaget till ny zonstruktur för att
fortsätta diskussionerna inom GR och främst med Göteborgs stad för att försöka komma fram till ett förslag som
hela GR kan ställa sig bakom.
När det finns ett zonförslag som vi kan ställa oss bakom så blir frågan aktuell om avgifterna, det är svårt att i förväg
ha åsikter om avgifterna innan strukturen är fastställd. Men vi delar motionärernas inställning att avgifterna måste
vara rimliga, enklas och rättvisa.
Det är därför som vi drivit frågan om att återinföra den generella rabatten till unga mellan 20 – 25 år och att på sikt
sänka biljettpriset för barn 7 – 16 år till halva vuxenpriset. Vi säger också bestämt nej till att öka
självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken.
Införandet av ett gemensamt seniorkort inom GR eller VGR är en viktig fråga. I dagsläget så har flertalet av GRs
kommuner infört och finansierat någon form av seniorkort. Styrelsen tycker dock att innan beslut fattas om att
införa ett generellt seniorkort som gäller inom ett större område så måste kostnaden beräknas och ställas mot att
införa den generella ungdomsrabatten, sänka biljettpriset för barn och/eller göra justeringar i de ordinarie avgifterna.
Slutligen delar styrelsen också motionärernas åsikt om att det behövs ökade satsningar på kollektivtrafik i den
regionala infrastrukturplaneringen. Det förslag som tagits fram bl.a. genom diskussioner i Beredningen för hållbar
utveckling (BHU) är en kompromiss mellan de olika kommunalförbunden inom Västra Götaland och VGR. I varje
kompromiss får man ge och ta och även om vi inom GR hade önskat en större fördelning till kollektivtrafik så
nådde vi inte hela vägen fram denna gång. Det är styrelsens åsikt att inför kommande revideringar av
infrastrukturplanen att fortsätta driva frågan om en ökad andel kollektivtrafik men också att driva en gemensam
socialdemokratisk linje inom hela VGR.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen:
Att

anse motionen besvarad

Motion 5
Om att ta initiativ till ökad kunskap om upphandlingar och samverkan med näringsliv
Allt för ofta finansieras företag som inte följer svenska lagar och villkor med skattepengar. Löner till anställda
betalas ut svart och arbetsmiljön brister. En situation som drabbar de anställda hårt och leder till en osund
konkurrens för de företag som gör rätt och vill bidra till en positiv samhällsutveckling.
Samtidigt köper det offentliga Sverige varor och tjänster för över 600 miljarder kronor genom upphandlingar.
Skattepengar som används för att bygga om sjukhus, skolor, mat till brukare osv.
Vi kan inte acceptera att våra gemensamma skattepengar går till svartjobb och oseriösa aktörer.
”Vi ser tyvärr social dumpning i vissa branscher där den offentliga sektorn är en stor aktör. Vi måste ställa krav på
schysta villkor för de som jobbar i offentligt finansierade verksamheter. Vi ska säkerställa att det blir schysst
konkurrens för företagen och att det inte ska gå att konkurrera med låga löner. Vi ska inte premiera de företag som
ger dåliga villkor till sina anställda”, har civilminister Ardalan Shekarabi uttryckt.
Vi vet också att det är svårt med upphandlingar och regler. Det är svårt att alltid veta var gränsen går för att hindra
fri konkurrens. Själv har vi en diskussion där vi försöker ge våra kommunalt anställda fördelar om de väljer oss - är
det skattepliktigt. Här gissar vi ofta men har inte riktigt kunskap. Som partidistrikt kan vi ta ledartröjan och anordna
ett kunskapsseminarie om detta för att våra politiker ska känna sig trygga i sin roll som upphandlare.
Vi behöver som parti också träffa våra näringslivsrepresentanter och företagsledare för en konstruktiv dialog och ett
möte kring framtidens jobb och villkor. Då kan vi också vässa vår jobbpolitik i vår region.
Därför vill jag:
Att

Göteborgsområdets socialdemokrater initierar ett stort och heltäckande seminarie eller liknande för
våra förtroendevalda socialdemokrater i syfte att få kunskap och verktyg att kunna ställa schyssta
villkor i upphandlingar.

Att

Göteborgsområdets socialdemokrater initierar och bjuder in områdets tongivande arbetsgivare och
företagare för ett samtal och möte kring vårt områdes utmaningar och framtid för fortsatt
jobbskapande och utveckling.

Motionär
Janette Olsson, Stenungsund
Motionen är antagen av Stenungsunds Arbetarekommun
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 5
Under många år har det funnits en diskussion om och hur kommunerna kunde ställa krav på skäliga arbetsvillkor
och kollektivavtal för att minska risken för social dumpning, likaså när det gäller krav på miljömässigt hållbart
producerade varor och tjänster. EU har sett över reglerna och till följd av detta har nya upphandlingslagar trätt i
kraft 2017.
Det är viktigt att vi som Socialdemokrater får ökad kunskap om vilka villkor som gäller för upphandling idag och
hur vi skall kunna ställa krav på både arbetsrättslig och miljömässigt hållbar upphandling. Distriktsstyrelsen delar
motionärens intentioner och stämmer in i behovet av mer kunskap inom upphandlingslagstiftningen.
Den andra att satsen i motionen berör frågan om att vi som parti skall få en bättre dialog med näringslivet i området.
Vi förstår motionärens intentioner och håller med om vikten av att vi som parti har goda relationer med näringslivet.
Vi är dock osäkra på om det är partidistriktet som är det rätta forumet för att stå som inbjudare till en sådan

diskussion. Vi kan se två vägar att samverka med näringslivet, dels på regional nivå, dels på lokal nivå. På regional
nivå skulle det kunna drivas i GR-området, alltså tillsammans med Göteborgs partidistrikt. I detta fallet bör vi nog
också begära stöd från partiet centralt och då helst våra företrädare i regeringen för att lyckas få näringslivet
intresserat.
När det gäller den lokala nivån, tror vi att ett stöd från Partidistriktet skulle kunna vara bra hjälp för att utforma en
modell för dialog i respektive kommun
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen:
Att

bifalla första att-satsen

Att

avslå motionens andra att-sats

Att

ge distriktsstyrelsen i uppdrag att stödja arbetarekommunerna i arbetet med ”En god lokal dialog
med näringslivet”.

Motion 6
Öka tryggheten för barn 12-16 år
Då våra barn går in i nästa fas i livet, när de lämnar mellanstadiets trygga hamn och inte sällan byter skola och tar
steget in i högstadiet, så gör de det mer ensamma än tidigare.
Klasserna är ofta uppdelade i nya grupper, klasser, lärargrupper och vi föräldrar tror att nu helt plötsligt så kommer
de klara av allt själva. Kraven som nu då ställs på våra ungdomar har ökat väldigt mycket.
När man går från ett fåtal lärare i samma klassrum till att hamna i en situation med stora lärarlag i olika klassrum
som ligger i olika byggnader och alltid behöva ha allt material med sig från ett skåp i en korridor alltid långt från
klassrummet. Många klarar detta men många får också stora problem med dessa miljöer, sen kastar vi in lite pubertet
i det hela också.
Det finns många ungdomar på våra högstadieskolor i landet som känner sig otrygga, vilsna och osedda. Man
försöker finna sin plats och mening i den nya miljön. Det är nu som man kan rädda många unga från att hamna
snett i livet, hemmasittare, alkohol, droger, gäng och utanförskap. Varje unge vi räddar nu så får samhället tillbaka
den insatsen flera gånger.
När våra barn får problem i den här åldern så finns det inga föräldrapenningar att ta ut, man kan inte heller vara
hemma med tillfällig föräldrapenning. Semester från jobbet är inte lätt att få med kort varsel, så ofta tyvärr så är våra
barn nu lämnade ensamma hemma med tankar, funderingar och mycket frustration.
En frustration som givetvis också föräldern bär på, att inte kunna vara där för sitt barn, vara tvungen att jobba, inte
ha råd med ytterligare karensdagar för att man sjukanmäler sig. Att man bara kan ha två veckor semester på
sommaren tillsammans, för att övriga dagar har gått åt till möten med skolan, bup, specialpedagoger, skolsköterskor
mm. Kunna följa med och motivera, stärka sitt barn så hen kommer till skolan.
Jag yrkar på att Socialdemokraterna ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att verka för:
Att
Att

kontaktdagar skall göras tillgängliga för alla föräldrar, inte bara för föräldrar med barn som omfattas
av LSS.

förstärka föräldraförsäkringen med ett antal dagar/år som man kan anmäla och begära
tillfälligföräldrapenning för sitt barn mellan 12-16 år, där man ersätter läkarintyget med ett intyg från
skolans elevhälsoteam.
Motionär Johnny Alexandersson, Stenungsund
Motionen är antagen av Stenungsunds Arbetarekommun

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 6
Motionären tar upp frågan om tonåringars situation i samhället och särskilt många tonåringars känsla av vilsenhet
och otrygghet i grundskolans högstadium. Motionären föreslår att kontaktdagar införs i föräldraförsäkringen även
för barn/ungdomar 12 – 16 år.
Precis som motionären pekar på känner sig många tonåringar otrygga idag i skolan. Dessutom vet vi att den psykiska
ohälsan ökar bland barn och ungdomar. Det finns alltså all anledning att överväga vilka olika åtgärder som skulle
kunna öka barn och ungdomars trygghet.
I motionen pekas det på att högstadiet är en omställning från att ha få lärare och huvudsakligen samma klassrum till
att på högstadiet ha fler lärare, olika klassrum och sina böcker i ett elevskåp.
Så måste det inte nödvändigtvis vara. Det går att skapa trygga miljöer även på högstadiet med hemklassrum och
därmed en fastare punkt i tillvaron, vilket distriktsstyrelsen tycker är värt att påminna om.
Distriktsstyrelsen delar både motionärens oro för tonåringarnas situation och önskemålet att ge föräldrar bättre
möjlighet att stödja sina barn och ungdomar. I motionen framförs krav om både kontaktdagar och utökad
föräldraförsäkring. Distriktsstyrelsen ser det som två olika sätt att nå samma sak och det ena av alternativen borde
räcka för att lösa behovet. Men har vi är öppna för att ta del av ett förtydligande från motionären. Vad det skulle
kosta ekonomiskt att till exempel utöka föräldraförsäkringen kan distriktsstyrelsen inte överblicka men tycker att
motionärens önskemål bör tas upp i kommande budgetarbeten i Sveriges Riksdag.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen:
Att:

Bifalla motionen

Motion 7
Angående hemlöshet
Vi har fått vittnesmål om att fler människor är akut hemlösa i Sverige. Både personer som bor i landet och EUmedborgare som vistas här tillfälligt.
Här ingår personer som saknar boende efter institutionsvistelse, personer som kortsiktigt bor hos släkt vänner och
andra privatpersoner. Män är fortfarande i majoritet men kvinnorna har ökat.
Socialstyrelsen har gjort en sammanställning som visar på att individer utan bostad har ökat i Sverige och nya
grupper har tillkommit som är i akut hemlöshet.

Jag yrkar på att vi ger våra riksdagsledamöter i uppdrag att arbeta för:
Att

vi omformulerar en ny social bostadspolitik i Sverige där bostad skall vara en rättighet och ingen
handelsvara.

Att

det upprättas en nationell handlingsplan som skall innehålla åtgärder och förslag på hur alla i
samhället skall ha en möjlig.

Att

distriktskongressen ställer sig bakom motionen och ger i uppdrag till våra riksdagsledamöter att
arbeta i motionens anda.

Motionär
Ritva Stubelius, Stenungsund
Motionen är antagen av Stenungsunds Arbetarekommun

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 7
Motionären efterlyser en ny social bostadspolitik, där bostaden är en rättighet och inte en vara. Sverige har som stat
under- tecknat ett antal förklaringar om mänskliga rättigheter: Förenta Nationernas Allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna, Den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och den
Europeiska sociala stadgan. I alla har Sverige som stat godkänt att bostaden är en del av de mänskliga rättigheterna.
Dessutom finns rätten till bostad liksom rätten till arbete och utbildning med i Regeringsformens andra paragraf och
i Bostadsförsörjningslagens första paragraf: ”Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i
kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder...”
Trots detta kan vi se att Sverige som stat inte uppfyller dessa löften. Bostadsbristen är stor. Enligt
Hyresgästföreningen har 255 av Sveriges 290 kommuner brist på bostäder.
Distriktsstyrelsen delar motionärens bild av att det saknas bostäder till de som har låga eller inga inkomster eller
förmögenhet och att Sverige som stat bättre borde leva upp till de åtaganden som finns i de konventioner som
Sverige har undertecknat och i det som stipuleras i vår regeringsform att bostad är en rättighet. Distriktsstyrelsen
delar även motionärens bild av att bostaden i stället för att vara en rättighet tyvärr alltmer behandlas som en vara, en
vara som är svåråtkomlig för stora grupper av vår befolkning.
Men vi kan konstatera att vårt parti i sitt valmanifest inför valet 2014 har tagit upp bostadsbristen som en de viktiga
frågorna, att bristen på bostäder drabbar grupper med låga inkomster värst och bristen utgör ett hinder för
samhällsekonomins utveckling frånsett den sociala problematik som bostadsbristen medför:
”Det behövs fler hyresrätter som människor med vanliga inkomster kan efterfråga. Bostadsbristen kan bara lösas med fler bostäder,
som ökar rörligheten på̊ bostadsmarknaden.” (Utdrag ur valmanifestet för 2014 års val)

Distriktsstyrelsen anser att socialdemokraterna har en social syn på rätten till bostad, men vi kan hålla med
motionären om att vårt parti ännu inte lyckats avskaffa bristen på bostäder och anmodar därför vår partiledning och
våra riksdagsledamöter att inför valet i höst formulera en tydlig plan för hur bostadsbristen skall hävas.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen:
Att

anse att den första att-satsen är besvarad

Att

bifalla andra och tredje att-satsen

Motion 8
Angående nätåtkomst åt psykiatrijournaler inom Västra Götalandsregionen
Projekt Journal via nätet arbetar med att göra journalinformationen från Västra Götalandsregionens offentliga hälsooch sjukvård tillgänglig för invånare via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Syftet är att stärka möjligheten för invånarna att medverka i beslut och uppföljning av den egna vården och stödja
engagemanget om sin egen hälsa.
Sedan 2016 har journaler för den somatiska hälsan varit tillgänglig via nätet för patienten att ta del av. Dock har
psykiatrins journaler fortsatt vara låsta och endast tillgängliga via traditionell skriftlig ansökan till arkivet för att då få
dem utlämnade i pappersform.
Jag menar att det är dags att låta patienter inom psykiatrin att få samma möjlighet att ta del av deras journaler via
1177:s e-tjänster för att stärka patientinflytandet. Det är dags att se psykiatrin som en del av hälsan istället för något
som ska smusslas med. Vad är det vi skriver i journalen som inte tåls att läsas av patienten själv?

Därför yrkar jag på:
Att:

Västra Götalandsregionens psykiatrijournaler görs tillgängliga via 1177 Vårdguidens e-tjänster som de
somatiska journalerna har varit sedan 2016.

Motionär
Mathias Jedborg
Motionen är antagen av Öckerö Arbetarekommun

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 8
Digitaliseringen i samhället och vården utvecklas hela tiden. Många söker också information och stöd eller vård på
nätet. Vår hälso- och sjukvård utvecklar sina e-tjänster och har nu också jounalinformation på 1177 som man som
patient kan läsa.
Syftet med journal via nätet är att patienter ska få möjlighet att bli mer delaktig i sin egen vård och hälsa. Tjänsten
ger möjligheter att förbereda sig inför sitt besök och i efterhand förstå vad som sagts och planerats.
Den e-tjänst som är tillgänglig idag visar information från sjukhusen, Närhälsan, Habilitering och hälsa och
Hjälpmedelscentralen.
Men det går ännu inte att läsa om alla sina vårdkontakter såom provsvar, röntgensvar, information från psykiatri,
barnhälsovård, mödrahälsovård och förlossning.
Det finns idag en plan för hur man fortsätter arbetet med att utveckla journalsystemet, en sk Införandeplan. Planen
är att ansluta Vuxenpsykiatrin den 3 september 2018.
Rättspsykiatrin i NU-sjukvården ansluter som pilot under en 6 månaders period från samma datum. Övrig
rättspsykiatri undantas under pågående pilot.
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen:
Att:

anse motionen besvarad

Motion 9
Angående inventering av specialistutbildade sjuksköterskor vid Västra Götalands sjukhus
Sjuksköterskor är en legitimerad yrkesgrupp som arbetar inom de flesta sektioner med hälsa, vård och omsorg, både
förebyggande, lindrande, återställande och främjande.
Grundutbildningen till sjuksköterska är tre år (180p) på universitetet eller högskola och leder till en yrkesexamen och
en generell kandidatexamen.
För sjuksköterskor finns specialistsjuksköterskeutbildningar inom ett stort antal olika områden, bland annat anestesi,
intensivvård, operation, barn- och ungdomars hälsa och sjukvård, distriktssköterskor, psykiatri etc. Dessa rör sig
mellan 60-75 hp (1-1,25 år heltid). Utbildningen leder till specialistsjuksköterskeexamen inom valt område samt
generell magisterexamen, dock ingen ny legitimation.
Specialistsköterskans funktion, förutom ökad kunskap på området, ger i många fall nya arbetsuppgifter (en
anestesisjuksköterska får arbeta med att söva, intubera, ge vissa läkemedel etc.) och ger ökat ansvar för
förbättringsarbeten.

1995 var 65% av sjuksköterskorna specialister, men 2008 var den siffran nere på 48%. Stora pensionärsavgångar
leder till ökad brist trots att hälften av sjuksköterskorna läser vidare.
En anledning till att inte fler läser vidare är att de flesta får ta tjänstledigt och återgå till CSN, förlorar arbetsinkomst,
vilket kan försvåra familjesituationen. Därför satsar fler arbetsgivare på att betala utbildningen vilket självklart är
otroligt positivt.
Däremot har sjukhusen dålig koll på hur många av deras sjuksköterskoranställda som har en specialistutbildning.
Värst är de områden där det inte krävs en specialistutbildning inte krävs (ex An/Op/IVA). En gissning är att det är
för att personalen endast anställs som ”sjuksköterska” i anställningskontraktet och därmed försvårar statistiken.
Hur ska vi veta hur många betalda specialistsjuksköterskeutbildningar vi ska satsa på inom Västra
Götalandsregionen och våra kommuner om vi inte vet procenten specialister?

Därför yrkar jag på:
Att

Västra Götalandsregionen ska ge sjukhusen i uppdrag att inventera hur många av deras
sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen

Att

specialistsjuksköterskor anställs som ”specialistsjuksköterska inom XX” (XX är specialistområdet)

Motionär
Mathias Jedborg
Motionen är antagen av Öckerö Arbetarekommun

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 9
Motionären lyfter problematiken med för få specialistutbildade sjuksköterskor. Vad gör Västra Götalandsregionen
(VGR) då för att möta denna problematik?
Redan idag kan sjuksköterskor i specialistutbildning söka en utbildningsbefattning med bibehållen lön, i första hand
på halvfart, men även på helfart i de specialistutbildningar som inte ges på halvfart. Västra Götalandsregionens
personalutskott har beslut att under 2018 ska regionövergripande kompetensutvecklingen inom vården ske.
Det handlar om 75 miljoner kronor för sjuksköterskor i specialist- och barnmorskeutbildning och 20 miljoner
kronor i förstärkt yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor.
De 75 miljonerna som finns avsatta för satsningar på specialistutbildningar för sjuksköterskor i bristyrken går under
2018 till följande inriktningar: hälso- och sjukvård för barn- och ungdom, psykiatrisk vård, distriktssköterska,
medicinsk vård, operationsvård, vård av äldre och barnmorskeutbildning.
Med syfte att bidra till att säkra kompetensförsörjning av sjuksköterskor vill Västra Götalandsregionen fortsätta
satsningen på förstärkt yrkesintroduktion för nyexaminerade grundutbildade sjuksköterskor.
För att veta behovet av specialistutbildade sjuksköterskor gör förvaltningarna en målbeskrivning av antalet
specialistutbildade sjuksköterskor utifrån verksamhetens behov i procent. Detta rapporteras in till HR strategiska
enheten på koncernstab HR, koncernkontoret. Koncernstab HR utgår även från de årliga
kompetensförsörjningsplanerna som rapporteras in från förvaltningarna.
Data visar brutto- och nettogap samt pensionsavgångar under en kommande fem- och tioårsperiod. I detta
analysarbete jämförs data även med utbildningsvolymer för de specialistutbildningar som bedrivs inom VGR i första
hand, men jämförs även nationellt.

I VGR kodas en sjuksköterska utifrån SKL´s gällande AED kodning. Som specialistsjuksköterska kodas man efter
den specialiteten som man arbetar i. Det förutsätter att man arbetar i sin specialitet. Arbetar man på i en annan
verksamhet än den man har en specialistutbildning i så kodas man som ”sjuksköterska”. Detta är lika för hela
Sverige.
På frågan om uppdraget att inventera sjuksköterskors specialistutbildningar så svarar VGR:s HR-avdelning:
Vi menar att motionärens yrkande att Västra Götalandsregionen ska ge sjukhusen i uppdrag att inventera hur många av deras
sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen inte är nödvändig utifrån redan befintliga processer och åtgärder. Det är inte
rimligt att belasta verksamheterna med en så stor administrativ belastning som en sådan inventering skulle innebära.
Det är av största vikt att våra socialdemokratiska representanter i regionen driver en politik som gör oss till en
attraktiv arbetsgivare där personal vill stanna.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen:
Att:

avslå första att-satsen

Att

andra att-satsen anses vara besvarad.

Motion 10
Angående uthyrningsföretag inom vården.
För ca 14 dagar sedan hörde jag på tv-nyheterna: Att en läkare från ett bemanningsföretag kostar 140 000 kronor
per vecka och en speciealistläkare närmare 200 000 kronor per vecka. Jag känner inte till vilka eventuella kostnadet
som ingår i läkarens arvoden. Det är helt förkastlig att slänga ut så mycker pengar på läkare från bemanningsföretag,
stafettläkare eller alternativt hyrläkare. Det är samma sal med övriga inhyrningar inom vårde. Jag kallar dem alla för
mellanhänder som vi inte behöver. Mellanhänderna tillför inget nytt som vården int kan lösa själva.
Någor som samtliga politiker bör fundera över är: varför det saknas kompetent personal inom vården?
Det är för dåligt betalt, dessutom är det förenat med stort ansvar och dåliga arbetstider.
Vårdpersonalen kan genom att söka anställning på ett uthyrningsföretag, förhandla sig till både bättre löner och
arbetstider som är anpassade till den familjesituation som hen har för tillfället. Bara att uthyrningsföretagen finns,
talar om att det finns utrymme för ökade ekonomiska satsningar inom vården.
Jag motionerar om
Att

Socialdemokraterna verkar och arbetar för att de här mellanhänderna avvecklas snarast.

Att

man istället lägger ekonomiska resurserna på vidareutbildning och på trivsel- främjande åtgärder.

Alla inom vården skall vaa stolta över sitt yrke och tycka det är roligt att gå till jobbet.

Motionär
Benny Jarl, Alingsås
Motionen är inskickad enskilt.

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 10
Motionären lyfter den viktiga frågan om bemanning i vården och att vi måste vara attraktiva arbetsgivare.

I Västra Götalandsregionen görs en hel del men vi ser att det finns stora utmaningar. Den moderatledda majoriteten
fullföljer den här mandatperioden en del av de satsningar som vi initierade i majoritet förra perioden.
SKL, Sveriges kommuner och landsting, har tillsammans bestämt sig för att vara oberoende av inhyrd personal i en
gemensam strategi. Önskad effekt är att uppnå ett oberoende av inhyrd personal genom åtgärder som skapar stabila,
kontinuerliga läkar- och sjuksköterskekontakter som är viktiga för patienterna och patientsäkerheten och som leder
till högre kvalitet och lägre kostnader.
Tyvärr ser vi i VGR att det under 2017 köptes mer tjänster från bemanningsföretag än 2016 trots att vi lovat de
andra landstingen och regionerna om motsatsen.
S i VGR är bekymrade över utvecklingen. Vi har i våra oppositionsbudgetar lagt pengar till sjukhusen för att
möjliggöra en löneutveckling som gör att de anställda i VGR ska kunna komma ikapp rikssnittet för löner vad gäller
sjukvårdens yrken. Vi kan konstatera att de allra flesta yrkesgrupperna inom sjukvården i VGR ligger under
rikssnittet. För att komma ikapp krävs ett budgetutrymme på 700 miljoner kronor.
S i VGR vill se en plan för hur rikssnitt för löner ska genomföras.
Regionen har idag betald specialistutbildning för undersköterskor och sjuksköterskor och vi har en plan för att köpa
uppdragsutbildning till operationssjuksköterskor utöver ordinarie utbildningsplatser som staten bekostar.
Vi har sett att allt för många slutat sin anställning efter bara några år i yrket. För att undvika detta har regionen nu
skapat ett kliniskt basår för sjuksköterskor och yrkesintroduktion för undersköterskor för att skapa en säkerhet i
yrket för att undvika stress, sjukskrivning och avhopp från jobbet. Tyvärr ser vi att dagens utbildningssystem inte ger
tillräcklig trygghet i det praktiska arbetet i sjukvården.
Allt för många jobbar deltid och säger sig vara nöjda med det. Det beror delvis på att arbetsmiljön är för tuff för att
orka jobba heltid. Vi i S har motionerat om och nu ska dessa så kallade frivilliga deltiderna kartläggas ytterligare för
att fler ska orka vilja jobba heltid.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen:
Att:

anse motionen besvarad.

