
 
 

Motioner Medlemsmöte 2020-11-26 

 

Motion 1 

Äldreomsorgsförslag 
En femtedel av Sveriges befolkning är i dag över 65 år och gruppen äldre över 80 år 
förväntas öka med 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 personer.  

Samtidigt som de äldre bli fler har antalet äldreboendeplatser minskat. Sedan 
millennieskiftet har antalet platser i äldreboende (behovsprövat) 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 minskningen av antalet äldreboendeplatser som skett de senaste 20 åren har fortgått 
trots mångåriga statliga satsningar på stöd till byggande av äldreboenden. De 
investeringsstöd som har 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 de äldre regleras i socialtjänstlagen och är vagt formulerad i jämförelse med 
andra speciallagar som styr kommunernas arbete inom välfärdssektorn. De leder till en 
obalans, med 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.  

 

Vi S-kvinnor yrkar: 

Att Socialdemokraterna verkar för att en särskild omsorgslag som stärker äldres 
rättigheter införs. Lagen ska tydligt reglera äldres rättigheter.  

Att motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021. 

 

Laila Stein, S-Kvinnor Växjö 



 
 

Svar till motion 1, Äldreomsorgsförslag 

Styrelsen tackar för motionen och vi delar motionärens tankar och förslag kring en särskild 
omsorgslag som stärker äldres rättigheter. Precis som motionären skriver i motionen 
regleras äldres omsorg i dag via socialtjänstlagen. Men den lagen reglerar inte i första 
hand äldre, utan personer som är i behov av omsorg och som inte lyder under LSS, det vill 
säga inte bara äldre personer. Därför är det viktigt att en särskild omsorgslag inte 
glömmer bort de människor som är i behov av omsorg men som inte är äldre.  

 

Styrelsen yrkar bifall till motionen. 

Styrelsens föredragande: Martin Edberg 

 
 

  



 
 

Motion 2 

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 proportionerlig 
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 motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021. 

 

Elsa Jönsson 

S-kvinnor Växjö  

20201029 

 

 



 
 

Svar på motion 2 Motverka ålderism 

Diskriminering på grund av negativa föreställningar som utgår ifrån en människas ålder är 
oacceptabelt. Exempel på generaliserande antaganden baserat på ålder är max-åldern för 
att kunna ansöka och beviljas CSN för studier. Även om ålderism är vanligt mot äldre 
personer finns också det omvända, det vill säga negativa och generaliserande 
föreställningar om unga som leder till diskriminering.  

Det är i grunden en fråga om frihet och möjligheten för alla människor, oavsett ålder, att 
kunna förverkliga sig själva och nå sina drömmars mål. Därför är det självklart att 
Socialdemokraterna ska verka för att motverka all typ av diskriminering, däribland 
diskriminering till följd av ålder.  

Valberedningen i Växjö arbetarekommun arbetar med att ta fram förslag på kommunlista 
och förslag på förtroendevalda till nämnder, styrelser och utskott. Ålder, inte äldre, är en 
av flera faktorer som ska ligga till grund för valberedningens förslag. Exempel på andra 
faktorer är kön, etnicitet och geografisk tillhörighet. Valberedningen tar ställning och 
arbetar utifrån att det på helheten blir ett Socialdemokratiskt lag som medlemmarna har 
förtroende för ska representera väljarna och driva politik för ett jämlikt samhälle. 
Proportionalitet i förhållanden till faktorer kommer alltid att variera.  

Styrelsen anser inte att hög ålder skulle vara en viktigare faktor för valberedningens arbete 
än andra faktorer som exempelvis facklig bakgrund, geografisk tillhörighet, låg ålder eller 
etnicitet.   

En sammanställning av kommunala gruppens medlemmar i Växjö visar att gruppen äldre 
är överrepresenterad i förhållande till väljarna. Unga personer mellan 18-29 är den enda 
grupp som är underrepresenterad. 

 Andel väljarna i Växjö 
Andel förtroendevalda 
Växjö 

18-29 22% 14% 
30-49 31% 35% 
50-64 22% 24% 
65+ 25% 29% 

 

 

Styrelsen yrkar att att-sats 1 avslås, att att-sats 2 bifalls och att motionen skickas 
vidare till distriktskonferensen och till partikongressen. 

Styrelsens föredragande: Julia Berg  



 
 

Motion 3 

Avgiftsfria Högskoleprov 
Hösten 2019 skrev cirka 50 000 personer högskoleprovet. Detta till en enskild kostnad av 
450 kr per person. För att möjliggöra fler vägar till en högre utbildning bland personer 
som inte kan konkurrera med sina betyg borde avgiften tas bort helt och hållet. Detta 
ligger i linje med resterande skolpolitik som utgår från att skolan ska vara avgiftsfri. 
Högskoleprovet ska inte vara en klassfråga. Detta blir särskilt motiverat nu under/efter 
Corona när många förlorat sitt jobb och inkomst.  

I september uppgick arbetslösheten till 8,3%.1 Detta har skapat ett behov av att fler 
utbildar sig för att komma ut på arbetsmarknaden. Söktrycket ökade med fem procent 
under våren 2020 till Sveriges universitet och högskolor i jämförelse med våren 2019.2  

Ett avskaffande av avgiften skulle underlätta för de personer som idag inte skriver 
högskoleprovet på grund av den höga avgiften. En ökad flexibilitet som dessutom krävs 
för framtidens arbetsmarknad, så alla ges samma chans.  

 

Med ovanstående förklaring yrkar vi:  

Att  Socialdemokraterna Växjö verkar för avgiftsfria högskoleprov. 

Att  Socialdemokraterna i Växjö antar motionen som sin egen. 

Att  motionen skickas till Socialdemokraterna Kronoberg distriktskongress 2021.  

Att  motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021.  

 

 Växjö 2020-10-29 

Lisa Larsson 

Tajma Sisic 

Harry White 

Ludvig Malmquist 

SSU Kronoberg 

 

Svar till motion 3, Avgiftsfria högskoleprov 

Att ta bort avgiften från högskoleprovet är i grunden en vällovlig tanke eftersom pengar 
inte ska vara en avgörande faktor för människor möjlighet till studier. I dag är själva 

 
1 Schermer, Galte. Ekonomifakta. 2020. Arbetslöshet. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/drygt-50-000-skrev-
hogskoleprovet (Hämtad 2020-10-29). 

2 Universitets- och högskolerådet. 2019. Fler sökande till högskolan våren 2020. https://www.uhr.se/om-
uhr/nyheter/pressmeddelanden/2019/fler-sokande-till-hogskolan-varen-2020/ (Hämtad 2020-10-29). 



 
 

studierna avgiftsfria i Sverige och det medger att ett stort antal personer i Sverige har 
möjlighet till högre studier. Trots det så kan rekryteringen behöva breddas än mer men att 
göra högskoleprovet helt avgiftsfritt för den som vill göra provet är dock inte den rätta 
vägen.  

I dag finns avgiften främst för att göra provet i någon mån bindande för den som anmält 
sig. Anmälningsavgiften möjliggör att staten lättare kan planera lokal, personal och andra 
nödvändigheter. Genom att inte ha någon anmälningsavgift är risken stor att många 
anmäler sig till provet utan att göra den och på sikt blir detta alldeles för kostsamt.  

Detta behöver dock inte betyda att summan på 450 kronor är den rätta utan den kan 
summan kan självfallet behövas ses över så att fler ges chansen att skriva högskoleprovet. 

 

Styrelsens yrkar att motionen avslås. 

Styrelsens föredragande: Tomas Thornell 
 

 
 

  



 
 

Motion 4 

Motion om fler timmar inom allmän förskola 
Den svenska förskolan är något som Sverige är internationellt kända för det är en fantastisk 
verksamhet med barnens bästa i fokus. Idag har man rätt till femton timmar avgiftsfri 
förskola per vecka. Något som uppskattas av både barn, föräldrar och samhället i stort. För 
att ge barnen de bästa förutsättningar man kan borde dessa timmar bli fler, barnen får mer 
tid för sina kompisar och sitt lärande samtidigt som det gör dem sig redo för skolstart. 
Under tiden kan föräldrarna enklare söka arbete ifall man står utanför arbetsmarknaden.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi:  

 Att  Socialdemokraterna i Växjö ställer sig positiva till en generell ökning av           

          antalet timmar inom allmän förskola.  

Att  Socialdemokraterna Växjö antar motionen som sin egen. 

Att motionen skickas till Socialdemokraterna Kronoberg distriktskongress 2021.  

Att  motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021.  

 

Växjö 2020-10-29  

Lisa Larsson  

 

Svar till motion 4, Motion om fler timmar inom allmän förskola 

Styrelsen vill tacka motionären för en bra skriven motion. 

Styrelsen delar er beskrivning om hur viktigt det är att barn få fler än 15 timmar på 
förskola. 

I dag är det max 15 timmar som gäller, dessa timmar räcker inte långt för alla. Det finns 
risk att föräldrar går in i väggen när det inte finns tillräcklig med återhämtning under 
dagen. 15 timmar i förskola för barn till arbetssökande och föräldralediga är för lite, 
speciellt för barn som behöver utveckla sitt språk och har ett annat modersmål än svenska. 
Det är också extra viktigt för barn som har någon form av svårighet i hemmet att få gå på 
förskolan. Även den sociala biten är jätteviktigt, barn behöver kompisar. 

 

Styrelsen yrkar bifall till motionen. 

Styrelsens föredragande: Giselle Iskandar 

 

  



 
 

 

Motion 5 

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 redapengar 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.  

 

Jag yrkar:  

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

Att  Socialdemokraterna verkar för att arbetsgivare som anställer på deltid ska 
behöva göra större avsättningar till pensionsavgiften.  

Att  Socialdemokraterna verkar för att pensionsavgiften höjs till 18,5 %.  

Att Socialdemokraterna verkar för att inbetalningar till tjänstepensionen ska ske 
från första arbetsdagen.  

Att  motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021.  

 

Växjö 2020-10-25  

Ann-Kristin Lindquist 

 

Svar till motion 5, Kvinnors pensioner 

Från styrelsens sida ser vi det som angeläget med en översyn av pensionssystemet så att 
det lever upp till de krav medborgarna kan ställa på ett stabilt och tryggt pensionssystem.  



 
 

Pension är att betrakta som uppskjuten lön varför ett jämställt arbetsliv är en viktig 
förutsättning för jämställda pensioner.  

Familjepolitiken måste skapa förutsättningar för ett jämställt arbets- och familjeliv. Med 
tanke på att vi lever allt längre torde avsättningarna till samhällets pension behöva öka. För 
de som har lägre inkomst till följd av exempelvis deltidsarbete behövs skyddsnät såsom 
garantipension.  

En viktig del av trygga pensioner är kollektivavtalade tjänstepensioner där 
arbetsmarknadens parter förhandlar om villkoren såsom avsättningens storlek och från 
vilken ålder pensionsförmånen tjänas in. Från styrelsens sida vill vi starkt understryka 
parternas fria förhandlingsrätt.  

 

Styrelsen yrkar bifall till att-sats 1, 3 & 5, avslag på att-sats 2 och att att-sats 4 
besvaras.  

Styrelsens föredagande: Michael Sjöö 

  



 
 

Motion 6 

Motion angående nämndemännens villkor och ersättningar 
Nämndeman - ett offentligt förtroendeuppdrag  

Den senaste tidens fokus på krafttag mot kriminaliteten har medfört att även landets 
domstolar har kommit att granskats. Alla riksdagspartier vill ge ökade resurser till alla delar 
av rättssystemet för att stävja den ökade brottsligheten. Landets ca 8500 nämndemän som 
dömer i domstol tillsammans med juristdomare behöver därför uppmärksammas särskilt 
avseende arbetsförhållanden, ersättningsregler och kompetensutveckling. Rättvis likartad 
tillämpning av regelsystemet över landet är viktigt för nämndemännens villkor. Även en 
ökning av arvodena behöver snarast komma till stånd.  

Självständiga och opartiska domstolar är en förutsättning för ett väl fungerande 
demokratiskt samhälle. Domstolarna besitter en stor makt och många av deras beslut kan 
vara oerhört ingripande för den enskilde. Allmänhetens förtroende för rättskipningen är 
därmed av stor vikt. Syftet med nämndemannasystemet är att ge medborgarna inflytande 
och insyn i den dömande verksamheten och därmed skapa förtroende för domstolarna. 
Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att bidra till ett rättssäkert samhälle.  

I dag kan man se att statusen på uppdraget som nämndeman minskar. Tydligt är att det är 
svårt att få med yngre personer till detta viktiga uppdrag. Vi behöver även bredda kåren 
för att få fler yrkeskategorier mm representerade. Förbättrade villkor för nämndemännen 
skulle kunna bidra till att höja statusen på uppdraget och öka intresset för att bli 
nämndeman.  

Nämndemännen arvoderas med ett heldagsarvode om 500 kr brutto. Arvodes- och 
ersättningsbestämmelserna har inte följt med den allmänna löneutvecklingen eller 
inflationen. Arvodena har stått still sedan 2007. Därför riskerar de låga arvodena att 
allvarligt skada folkförankringen och förtroendet för rättssystemet. Det kan inte vara rimligt 
att nämndemännen själva skall finansiera rättsskipningen i Sverige med privata medel. 
Tillspetsat skulle man kunna säga att det råder en orättvisa i domstolarna.  

2007 höjdes arvodet för en sammanträdesdag från 300 kronor till 500 kronor. Samtidigt 
infördes en särskild arvodesnivå (250 kronor) för nämndemän som under den 
sammanträdesdag tjänstgjort kortare tid än tre timmar. Arvodet behöver höjas. Samtidigt 
bör halvdagsarvodet tas bort. Som exempel, ibland händer det att en nämndeman kallas 
till tjänstgöring heldag men när förhandlingen börjar visar det sig att den tilltalade inte 
dyker upp och förhandlingen ställs in. Då får nämndemannen bara ersättning för en halv 
dag trots att nämndemannen avsatt en hel dag.  

När ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut så ingår ingen semesterersättning och 
inte heller kompensation för inbetalning till tjänstepensionen.  

I spåren av den ökande kriminaliteten, ökar också hat och hot mot domstolar och 
tjänstgörande nämndemän. Vidare ökar antalet mål som pågår över flera dagar, vilket 
ställer högre krav på nämndemännens flexibilitet och vilja att, ofta med kort varsel, åta sig 
dessa ofta komplicerade mål.  

Arbetsbördan i domstolarna har kraftigt ökat de senaste åren. Detta har inneburit en 
hårdare prioritering av mål samt längre väntetider på att målen skall tas upp till 



 
 

huvudförhandling. En vårdnadstvist kan till exempel tvingas vänta i flera år på ett 
avgörande i domstolen. Domstolsverket konstaterar själva att den höga 
arbetsbelastningen, sammantaget har lett till en sämre arbetsmiljö i domstolarna. 
Domstolsverkets senaste prognos över antalet brottmål, visar på en ökning med 15 
procent mellan 2018 och 2022.  

Sett i ovanstående perspektiv är det särskilt oroande att antalet nämndemän som under 
årets rekryterings- och nomineringsarbete, blir ungefär lika många som 2014. För fem år 
sedan hanterades det ca 84 000 brottmål och nu pekar prognosen försiktigt på ca 30 000 
fler mål per år.  

Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att bidra till ett rättssäkert samhälle. De 
genomför detta uppdrag med risk för sin egen säkerhet då det inte sällan är grovt 
kriminella på andra sidan skranket. Men man gör det för ett högre syfte, för att vara en 
garant som säkerställer att demokratin upprätthålls: rättssäkra domstolar med 
demokratiskt inflytande.  

Börjar rättssystemet få sprickor i fasaden med risk för att krackelera? Jag anser att det är 
dags att ta varningssignalerna på allvar och sluta nedvärdera nämndemännens insatser i 
domstolarna.  

Nämndemännens arbetsvillkor måste snarast förbättras och arvoden och ersättningar 
kraftigt höjas. För anställda inom rättsvårdande myndigheter finns omfattande program 
för att hantera hat, hot och psykisk påfrestning men vi nämndemän förväntas klara oss på 
egen hand. Det ska vara en självklarhet att nämndemännen ska omfattas av 
säkerhetsskyddet.  

Från tid till annan rapporteras det om nämndemän som tvekar att ta på sig krävande 
uppdrag, som kan handla om gängkriminalitet, sexuella övergrepp, vårdnadstvister, 
hedersrelaterade brott, ekobrott, tvångsomhändertagande av barn, unga och vuxna mm. 
Andra nämndemän låter meddela att de överväger att avsluta sitt åtagande som 
nämndeman.  

 

Jag föreslår att Socialdemokraterna ska verka för en förbättring av nämndemännens villkor 
genom:  

Att  sammanträdesarvodet höjs till 1 000 kr per dag.  

Att halvdagsersättningen tas bort. 

Att  i ersättningen för förlorad arbetsförtjänst ingår semesterersättning samt 
kompensation för eventuell uteblivet underlag för tjänstepension på förlorad 
arbetsförtjänst hos arbetsgivaren.  

Att  nämndemännen ska omfattas av samma skydd och säkerhetsregler som 
personalen i domstolen. 

Att  förutom den obligatoriska introduktionsutbildningen vid mandatperiodens 
början ska nämndemännen få minst en årlig vidareutbildning. 

Att  motionen antas i sin helhet och överlämnas till partidistriktets årskongress 
och våra riksdagsledamöter att verka för motionens krav. 



 
 

 

Växjö 2020-11-01 

Sofia Eneroth, nämndeman, och medlem i s-kvinnor Växjö samt Norra s-föreningen 

 

Svar till motion 6, Nämndemännens villkor och ersättningar 

Motionären tar upp flera viktiga punkter i motionen, bland annat: 

-skydd och säkerhetsregler ska gälla även för nämndemännen  

-efter 13 år är det viktigt att arvodena höjs 

-vidareutbildning bör ske varje år 

 

Dessa punkter är viktiga att se över, för möjligheten att rekrytera och bredda 
nämndemannakåren, med flera yrkesgrupper och blandning av åldrar. 

 

Styrelsen yrkar att motionen bifalls i sin helhet och att motionen skickas till 
partidistriktets årskonferens och till partiets ordinarie partikongress 2021, motionen 
överlämnas också till länets riksdagsledamöter att verka för motionens krav. 

 

Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist 

 

  



 
 

Motion 7 

Förläng studiemedlet ifrån CSN 
Det finns ca 350 tusen studenter inom högskolan och universitet i Sverige idag. 
Anledningen till att de studerar är att de vill ha en viss utbildning så de senare kan få ett 
visst yrke. Utan dessa studenter skulle Sveriges framtid stanna av och hela vårt 
samhällssystem skulle förfalla. 

Ett stort problem för studenter idag är att idag får en bara utnyttja studiemedlet i 240 
veckor. Vilket motsvarar sex år. Många arbetsgivare efterfrågar studenter som är 
välutbildade. Det är inte ovanligt att det till exempel står i en arbetsansökan att 
arbetsgivaren söker en person med en examen i statsvetenskap, ekonomi, internationella 
relationer, juridik och så vidare.  

Många studenter vill studera mer men de kan inte. Man kanske vill ha till exempel en 
masterexamen i statsvetskap och en kandidatexamen i juridik. En del vill kanske bara läsa 
enstaka kurser under en längre tid för att speta sin kompetens och på sikt stärka Sveriges 
konkurrenskraft på den internationella arbetsmarknaden.  

Vad vi också ska ha i åtanke är att det finns många vuxna människor som mitt i livet har 
kommit på att de vill jobba med något helt annat än det de har gjort ett antal år, detta 
delvis på grund av den förändringen som sker av arbetsmarknaden. Problemet är att de 
vid många tillfällen bara har ett år kvar att ha studiemedlen. Ska de då behöva jobba med 
ett jobb som de inte trivs med i resten av sitt liv? 

Eftersom det fortfarande går att studera i längre än sex år finns det en del som gör det. 
Många människor har turen att födas in i en familj med stora ekonomiska resurser och de 
familjerna har möjligheten att finansiera längre studier än sex år. Självfallet är det så att 
många inte har den turen att födas in i en familj med stora ekonomiska resurser. 

Om Sveriges invånare skulle få studiemedel i åtta åt istället för sex skulle detta ge enorma 
förutsättningar. Framförallt skulle människor som vill studera längre få göra det. 

Ska vi ha ett sådant samhälle? Där de som har rika familjer är de som ska komma längst i 
livet? Eller ska vi ha ett samhälle där alla människor har lika förutsättningar oavsett hur 
tjock plånboken är hos familjen? För mig så är svaret på dessa frågor väldigt självklart. 
Självklart ska alla ha samma förutsättningar. 

För att chansen att denna fråga träder kraft och genomförs i Sverige vore det en stark 
fördel om Socialdemokraterna ställer sig bakom detta.  

 

Därför yrkar jag på att:  

Att Socialdemokraterna i Växjö verkar för att längden för att utnyttja 
studiemedlen ifrån centrala studiestödsnämnden (CSN) för dem som 
studerar på heltid på högskola/annan eftergymnasial utbildning utökas från 
240 veckor (sex år) till 320 veckor (åtta år) 

Att  Socialdemokraterna i Växjö driver detta på Socialdemokraterna i Kronobergs 
partidistriktskongress 2021. 



 
 

Att  Socialdemokraterna i Växjö driver detta på den nationella partikongressen år 
2021. 

 

Ludvig Malmquist 

Styrelseledamot SSU Kronoberg.  

SSU Kronoberg.  

 

Svar till motion 7, Förläng studiemedlet från CSN 

Styrelsen delar motionärens andemening. Att ge studenter alla möjligheter för att fortsätta 
utveckla sin kompetensutveckling är viktigt. Samt att ge chansen för personer som vill byta 
utbildning eller vill vidareutveckla sin utbildning är något som styrelsen ser positivt på. Att 
förlänga studiemedlet från sex till åtta år skulle därmed ge fler personer en möjlighet att 
studera lägre.  

 

Styrelsen yrkar bifall till motionen i sin helhet.  

 

Föredragande för styrelsen: Rebecca Esselgren 

 

  



 
 

Motion 8 

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. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar jag: 

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  Växjö AK antar motionen som egen och skickar vidare till Distriktskongressen 
och Partikongressen. 



 
 

 

Växjö den 31/10, Malin Lauber 

 

 

Svar till motion 8, En trygg och välfungerande sjukförsäkring 

Växjö arbetarkommuns styrelse delar helt motionärens problembeskrivning av 
sjukförsäkringen som sedan rehabiliteringskedjan infördes 2008 urholkat människors 
trygghet.  

Människor som blivit sjuka och inte kan arbeta får inte den ekonomiska trygghet som de 
har rätt till. Skyddet och tryggheten sjukförsäkringen har finns inte efter dag 179. Poängen 
med rehabiliteringskedjan var att det skulle göras rehabilitering men där brister det och 
rehabilitering uteblir så där finns mycket som behöver åtgärdas.  

Det är alltid individen som drabbas och hamnar mellan stolarna och får ta smällarna, 
systemen måste anpassas till individen, det är människors behov som ska sättas i centrum 
och så är det inte idag.  

 

Styrelsen yrkar att motionen bifalls i sin helhet.  

 

Styrelsens föredragande: Arijeta Reci 

  



 
 

Motion 9 

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.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar jag: 

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  Växjö AK antar motionen som sin egen och skickar den vidare till 
Distriktskongressen 

Att  Växjö AK antar motionen som sin egen och skickar vidare till Partikongressen  

 

Växjö den 31/10 Malin Lauber 

 

 

Svar till motion 9, Mäns våld mot kvinnor 

Vi vill tacka motionären för en väldigt viktig motion, inte minst efter Metoo. Styrelsen yrkar 
för att bifalla att-satserna 1,2,3,4,5,7,8 då vi tycker motionären lyfter väldigt viktiga punkter. 

 Vi väljer dock att besvara att-sats 6 med anledning att skolan idag redan arbetar 
förebyggande för att förhindra mäns våld mot kvinnor, det är även något som det utbildas 
kring i tidigare ålder än gymnasiet. 

 

Styrelsen yrkar att bifall att-sats 1, 2, 3, 4, 5, 7 & 8 och besvara att-sats 6. 

 

Styrelsens föredragande: Lisa Larsson  



 
 

Motion 10 

Huvudmannaskap för missbruks- och beroendevård 
Missbruks- och beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens 
ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar.  

2013 infördes krav på samverkansöverenskommelser mellan regioner och kommuner för 
att minska de problem som det delade huvudmannaskapet leder till.  

Gränsen mellan de olika huvudmännens ansvar är dock otydlig och vad som anses vara 
socialtjänst eller hälso- och sjukvård kan vara oklart. Ibland blir det svårt att vara överens 
om hur ansvaret ska fördelas och människor kommer i kläm och får inte den hjälp de 
behöver. Tolkningar görs på olika sätt i olika delar av landet vilket också drabbar den 
enskilde.  

I verksamheter där socialtjänsten möter personer med missbruksproblem har inte 
kommunerna något hälso- och sjukvårdsansvar, vilket gör att kommunerna endast kan 
ansvara för sådan behandling som är att betrakta som socialtjänst. Regionen kan i sin tur 
endast svara för behandling i form av hälso- och sjukvård.  

Inte sällan kan en person ha samsjuklighet och får då inte sammanhållen vård, vilket 
förlänger behandlingstiden. I värsta fall uteblir den helt.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar jag  

Att huvudmannaskapsfrågan för missbruks- och beroendevården utgår från en 
huvudman  

Att  Socialdemokraternas riksdagsledamöter i Kronoberg verkar i motionens 
anda  

Att  Växjö AK tar motionen som sin egen och skickar den vidare till 
Distriktskongressen   

 

Växjö den 1/11-2020 

Malin Lauber  

 

Svar till motion 10, Huvudmannaskap för missbruks- och beroendevård 

Motionären påtalar vikten av ett sammanhållet huvudmannaskap inom missbruk- och 
beroendevård. 

Att säkerställa personers möjlighet till rätt och relevant vård ligger helt i linje med 
Socialdemokraternas människosyn om ett salutogent och holistiskt förhållningssätt på 
individen. 



 
 

Det är, precis som motionären menar, viktigt att människor i behov av vård och hjälp inte 
riskerar hamnar ”mellan stolarna”. 

 

Styrelsen yrkar att motionen bifalls i sin helhet.  

 

Styrelsens föredragande: Tobias Karlsson 


