Motionsredovisning 2018 års kongress
Motion 1 Jämlik förebyggande vård även på landsbygden
Att

Socialdemokraterna i länet aktivt ska arbeta i regionen för att se till att
mammografibussar körs ut till mindre orter på landsbygden med mer än två mil till
huvudorten.

Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 2 Färre barn i grupperna inom barnomsorgen
Att

länets riksdagsledamöter får i uppdrag att arbeta för att barngrupperna i förskolan
ska följa Skolverkets riktmärken. För barn 1-3 år: sex till tolv barn. Barn 4-5 år: nio
till 15 barn.

Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 3 Stöd till medicinsk forskning kring kvinnors hälsa
Att
Att

extra medel avsätts till forskning kring kvinnors hälsa
ge länets riksdagsledamöter i uppgift att driva frågan på nationellt plan

Beslutades att bifalla motionen
Återkoppling av bifallna att-satser
Sedan förra kongressen har länets riksdagsledamöter skrivit en motion till riksdagen där de pekar
på det motionären lyfter i motionen om vikten av att satsa mer resurs på forskning kring
kvinnors hälsa. Då forskningsmedel fördelas i forskningspropositionen föreslår
riksdagsledamöterna att detta är något som bör prioriteras i den kommande
forskningspropositionen som presenteras 2020. Motionen behandlas i Betänkande
2018/19:UbU14 och beslut i frågan fattas av riksdagen den 9 maj.
Vidare är kvinnors hälsa även en fråga som lyfts av Socialdemokraterna i Koalition för
Jönköpings läns första gemensamma budget där det bland annat står att förlossningsvården
behöver förstärkas och göras mer kunskapsbaserad.

Motion 4 Uppehållstillstånd
Att
Att
Att

alla flyktingar som kom före årsskiftet 151231 beviljas uppehållstillstånd
Migrationsverkets avslag för flyktingar som kom före ovanstående datum rivs upp
och ändras.
detta skall ske under förutsättningar att flyktingarna inte utgör en samhällsfara

Beslutades att avslå motionen
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Motion 5 Jämlik kollektivtrafik
Att
Att

Socialdemokraterna i Jönköping verkar för en avgiftsfri kollektivtrafik för studenter
och pensionärer i kommunen.
Socialdemokraterna i Jönköping tar motionen som sin egen och verkar för en
avgiftsfri kollektivtrafik för studenter och pensionärer i regionen

Beslutades att avslå motionen

Motion 6 Basinkomst – en mänsklig rättighet
Att

Att
Att

Socialdemokraterna i Jönköping verkar för att staten tillsätter en utredning av olika
modeller för att införa villkorslös basinkomst i Sverige. Konsekvenserna av olika
möjliga nivåer på basinkomsten och olika sätt att implementera reformen ska
granskas.
Socialdemokraterna i Jönköping verkar för att Sverige följer EU-parlamentets
beslut och genomför pilotprojekt med basinkomst i några kommuner.
Socialdemokraterna i Jönköping tar motionen som sin egen och driver den mot
partiet.

Beslutade att avslå motionen

Motion 7 Ungdomspriser i kollektivtrafiken för unga upp till 25 år och studenter
Att

Socialdemokraterna i Jönköpings län verkar för att ungdomspriser i
kollektivtrafiken i Jönköpings län omfattar unga upp till 25 år och studenter.

Beslutades att bifalla motionen
Återkoppling av bifallna att-satser
I det regionalpolitiska programmet Ett tryggt Jönköpings län som håller ihop slår partidistriktet fast att
Socialdemokraterna i Region Jönköpings län ska arbeta för att ungdomskortet i kollektivtrafiken
ska gälla upp till och med 25 år samt studenter. Partidistriktet försökte även att opinionsbilda
kring frågan i valrörelsen.
Efter valet styr Socialdemokraterna tillsammans med fem andra partier i Koalition för Jönköpings
län. I koalitionens första gemensamma budget prioriterades införandet av ett seniorkort från 70
års ålder före införandet av ett utökat ungdomskort och studentkort. Regiongruppen kommer
dock fortsätta att lyfta frågan under mandatperioden och arbeta för att ett förslag om studentkort
införs i kommande budgetar.

Motion 8 Val för framtiden
Att
Att

SSU Jönköpings län tilldelas en plats i partidistriktets valberedning.
SSU Jönköpings län tilldelas en plats i partidistriktets valkommitté.

Beslutades att avslå motionen
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Motion 9 Motion om att signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud
Att
Att

Att

Jönköpings läns Socialdemokratiska partidistrikt ska verka för att Sverige signerar
och ratificerar FN:s kärnvapensförbud.
Jönköpings läns Socialdemokratiska partidistrikt ska driva frågan om att Sverige ska
signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud, på den socialdemokratiska
partikongressen 2019.
Jönköpings läns Socialdemokratiska partidistriktet genom ett offentligt uttalande
tillkännager att man ställer sig bakom att Sverige signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud.

Beslutade att bifalla motionen
Återkoppling av bifallna att-satser
Under året har en av partidistriktets riksdagsledamöter tillsammans med andra socialdemokratiska
riksdagsledamöter från andra partidistrikt skrivit en motion till riksdagen om vikten av
instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen. I linje med beslutet på
distriktskongressen har riksdagsledamoten även bildat opinion i frågan genom en debattartikel i
Aftonbladet.
När det gäller partikongressen 2019 är detta en så kallad tematisk kongress som fokuserar på
partiorganisationen samt utbildning. Det är därför inte möjligt att driva frågan om att signera och
ratificera FN:s kärnvapenförbud på kongressen 2019.

Motion 10 Läkarnas bedömning måste gälla
Att
Att

det är läkarnas bedömning och läkarintygen som ska gälla vid sjukskrivning.
motionen skickas till partikongressen.

Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 11 Alla människors lika värde ska gälla
Att
Att

Att

de ensamkommande barnen får en möjlighet att stanna här.
kommunerna som inte har asylboende får extra pengar så de ensamkommande
barnen kan gå ut sina skolor/utbildningar och behålla kontakten med sin
kamratkrets och eventuella föreningstillhörighet.
verka för att vi får ett rättssäkert system för åldersbestämning.

Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 12 Ett samhälle för alla är inte kontantlöst
Att
Att

partiet verkar för att det skall finnas kontanta medel att tillgå för de som så önskar.
partiet verkar för att vi får en statlig bank som därmed kan sätta villkoren på
bankmarknaden.
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Att

skicka motionen till partikongressen.

Beslutades att bifalla att-sats 1 samt besvara att-sats 2 och 3
Återkoppling av bifallna att-satser
Under året har en av partidistriktets riksdagsledamöter lyft frågan om att säkra tillgången till
kontanthanteringen i en motion till Sveriges riksdag. Motionen har rubriken Lagstifta om kontanter
nu och föreslår att riksdagen snarast ska fatta beslut om åtgärder för att stärka kontanternas
ställning. Motionen behandlas i betänkandet Betänkande 2018/19:FiU22 Finansiella stabilitet och
finansmarknadsfrågor och beslut fattas den 27 mars.
Vidare har riksdagsledamoten drivit frågan genom en skriftlig fråga till ansvarig minister. I svaret
skriver ministern att Riksbankskommitténs förslag Tryggad tillgång till kontanter har
remissbehandlats och att fler viktiga synpunkter kommit in. Frågan bereds just nu i
Regeringskansliet.

Motion 13 Lagen om anställningsskydd måste stärkas
Att
Att
Att
Att

verka för starkare trygghetslagar för de anställda.
tillsvidareanställning ska vara norm.
vikariat inte kan staplas på varandra.
motionen skickas till partikongressen.

Beslutades att bifalla att-sats 2 samt besvara att-sats 1, 3 och 4.
Återkoppling av bifallna att-satser
I det regionalpolitiska programmet slår partidistriktet fast att tillsvidareanställning ska vara en
norm på hela arbetsmarknaden och att länets kommuner och Region Jönköpings län har ett
särskilt ansvar att vara ett föredöme som arbetsgivare. Det är en fråga som partiet kommer att
arbeta för under mandatperioden. I Koalition för Jönköpings läns första gemensamma budget
står det att regionen ska verka för att tillsvidareanställning ska vara norm på hela
arbetsmarknaden och att regionen ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Motion 14 Värna LSS på ett tydligare sätt
Att
Att
Att

verka för att en skyndsam återställning av rådande rättspraxis sker
verka för att individuella bedömningar av den enskildes hjälpbehov ska råda i LSS.
motionen skickas till partikongressen.

Beslutades att anse motionen besvarad

Motion 15 Man måste kunna jobba till pensionsåldern
Att
Att

verka för att människor ska kunna arbeta till dom är 65 år.
ge Arbetsmiljöverket de resurser som behövs så att människor får en trygg och
säker arbetsmiljö.
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Beslutade att bifalla motionen
Återkoppling av bifallna att-satser
Sedan distriktskongressen beslutade att bifalla motionen har länets riksdagsledamöter lämnat in
en motion till riksdagen med rubriken Förstärkt arbetsmiljöarbete. Riksdagsmotionen utgår från de
av distriktskongressen bifallna att-satserna och pekar bland annat på vikten av att förbättra
arbetsmiljön för att människor ska orka arbeta fram tills de är 65 år. Vidare lyfts vikten av att ge
Arbetsmiljöverket de resurser som krävs för att de ska kunna utvecklas sitt arbeta inspektera
arbetsplatser för att säkerställa att arbetsmiljön är trygg och säker. Motionen behandlas i
Betänkande 2018/19:AU10 Arbetsmiljö och arbetstid och riksdagen fattar beslut i frågan den 8 maj.
Vidare sitter en av länets riksdagsledamöter efter valet i arbetsmarknadsutskottet och driver i
arbetet där på för att förbättra arbetsmiljön.

Motion 16 Motion om att slopa förmånsbeskattning i samband med att arbetsgivaren
förskaffar mat till personal i samband med räddningstjänst, mm.
Att

Att
Att

när arbetsgivaren förser arbetstagare med mat för att kunna fortsätta en insats ska
måltiden inte förmånsbeskattas. Insatsen ska vara i nivå med räddningstjänst eller
särskild händelse.
distriktskongressen antar den som sin egen.
motionen skickas till partikongressen.

Beslutade att avslå motionen

Motion 17 Byggnation – Hyresrätter och renovering av bostäder
Att
Att
Att

ta upp en diskussion med beställare av byggnation om standarden i hyreslägenheter.
hålla nere kostnaderna så hyrorna blir till en rimlig prisnivå.
motionen går vidare till Partikongressen.

Beslutade att avslå att-sats 1 samt att att-sats 2 och 3 anses besvarade.

Motion 18 Värna vår ideologi
Att
Att
Att

vi måste bli tydliga och visa var vi står i politiken.
låta realpolitiken präglas av vår ideologi.
motionen går vidare till partikongressen.

Beslutade att anse motionen besvarad

Motion 19 Infrastruktur – kollektivtrafik
Att
Att
Att

påverka länstrafiken så att tidtabeller och rutter gagnar hela länet.
inte buss och tåg avgår samtidigt.
busslinjer inte dras in sommartid.
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Beslutade att bifalla att-sats 1 samt att att-sats 2 och 3 anses besvarade.
Återkoppling av bifallna att-satser
Efter valet 2018 tog Socialdemokraterna tillsammans med övriga partier i Koalition för
Jönköpings län över makten i Region Jönköpings län. Maktskiftet innebar bland annat att det nu
är en socialdemokrat som är ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö och att
möjligheterna att påverka kollektivtrafiken i positiv inriktning ökar. En viktig del i arbetet för att
förbättra kollektivtrafiken är att den ska uppfattas som ett attraktivt alternativ till bilen i hela
länet. En grundförutsättning för detta är det finns buss- alternativt tåglinjer tillgängliga i hela länet
samt att det finns ett tillräckligt täta turer. Samtidigt är det varken effektivt eller miljövänligt att
köra stora bussar på linjer med väldigt lågt resande. Därför pågår också arbete för att förbättra
närtrafiken för de som inte har långt till någon ordinarie hållplats.

Motion 20 Motion om barns rätt till sin egen kropp
Att

Att
Att

verka för att barns rätt till sin kropp respekteras genom att föräldrars möjlighet att
besluta och beordrar om könsstympning av pojkar på icke medicinska skäl förbjuds
liksom annan könsstympning redan är.
distriktskongressen antar motionen som sin egen.
motionen skickas vidare till partikongressen.

Beslutade att anse motionen besvarad

Motion 21 Medborgarlön – en garanti för att överleva
Att
Att

distriktskongressen verkar för att införa medborgarlön för alla.
motionen går vidare till partikongressen.

Beslutade att avslå motionen

Motion 22 Psykisk ohälsa
Att
Att

utöka resurser och kunskap i skola och omsorg angående psykisk ohälsa för att
tidigt upptäcka problem som ungdomar kan ha.
motionen går vidare till regionpolitikerna

Beslutade att bifalla motionen
Återkoppling av bifallna att-satser
I det regionalpolitiska programmet pekas arbetet för att bemöta den psykiska ohälsan ut som en
av de mest prioriterade frågorna för den här mandatperioden. När det gäller arbetet mot psykisk
ohälsa bland ungdomar arbetar Socialdemokraterna i Region Jönköpings län bland annat för att
anställa fler psykiatriker och att förbättra samverkan mellan olika aktörer, exempelvis barn- och
ungdomspsykiatrin, skolan och socialtjänsten. I Koalitionens budget finns även satsningar kring
psykisk ohälsa.
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Vidare lyfte partiet den psykiska ohälsan bland ungdomar som en viktig fråga i valrörelsen, och i
Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centarpartiet och Liberalerna skriver
partierna att psykiatrin och elevhälsan ska stärkas. I avtalet skriver partierna också att det ska tas
fram ett mål om köfri barn- och ungdomspsykiatri samt att staten och SKL (Sveriges kommuner
och landsting) ska sluta ett avtal om större statligt ansvarstagande med ökande resurser för att
bland annat stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete.
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