Motionsredovisning 2019 års kongress
Motion 1 Ensamkommande barn/ungdomar
Att

verka för att besluten från Migrationsverket om uppehållstillstånd måste handläggas
snabbt.

Att

ungdomar får gå klart sina utbildningar på orten de bor och inte behöva flytta till
Migrationsverkets boende.

Beslutade att bifalla att-sats 1 och besvara att-sats 2.
Återkoppling av bifallna att-satser

Motion 2 FN:s kärnvapenkonvention
Att

Socialdemokraterna i Jönköpings län verkar för att Sverige ska signera FN:s
kärnvapenkonvention.

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 även en riksdagsledamot samt en av partiets ledamöter i partistyrelsen
bildat opinion i frågan genom en debattartikel i Aftonbladet.
Under förra året beslutade Sveriges regering att inte skriva under avtalet på grund av dess
utformning samt att det inte finns någon majoritet i riksdagen bakom beslutet. För att fortsätta
medverka till nedrustning har regeringen i stället inrättat ett kunskapscentrum för nedrustning
och regeringen arbetar fortsatt för ett regelrätt förbund mot kärnvapen.

Motion 3 Vi ska ha banker för alla
Att

bankerna ska tillhandahålla kontanter.

Beslutade att bifalla motionen.

Återkoppling av bifallna att-satser
Genom åren har en av partidistriktets riksdagsledamöter lyft frågan om att säkra tillgången till
kontanthanteringen genom motioner till Sveriges riksdag. Vidare har riksdagsledamoten drivit
frågan genom en skriftlig fråga till ansvarig minister. Detta har givit resultat och från årsskiftet
2019/2020 är det lag på att storbankerna ska tillhandahålla kontanter.

Motion 4 Aktiv samhällsplanerings/subvention för bostadsbyggande av
nya lägenheter
Att

regeringen ger bostadsdepartementet i uppdrag, att utreda för att få fram en
bostadshyressubvention/konstruktion som öppnar upp bostadsmarknaden med en
rimlig hyreskostnad för den enskilde.

Beslutade att motionen ansågs besvarad.

Motion 5 Kunskap av Svenska välfärdsmodellens utveckling ska
återinföras i samhällskunskapen i skolan
Att

regeringen ger skoldepartementet uppdraget, att ämnet, Den svenska
välfärdsmodellens utveckling återinskrivs eller som tillägg i LGR 11.

Tilläggsyrkande
Att

distriktskongressen uppmuntrar samtliga kommuners representanter att ta med sig
frågan hem och reflektera över grundorsakerna till de problem som motionären
beskriver.

Beslutade att motionen ansågs besvarad och att bifalla tilläggsyrkandet.

Motion 6 Nolltolerans vid arbetsplatsolyckor/arbetsplatsskador
Att

partidistriktet verkar för att vi får en starkare lagstiftning så att inga
arbetsplatsolyckor/arbetsskador sker.

Att

motionen går vidare till Partikongressen.

Beslutade att bifalla motionen.

Återkoppling av bifallna att-satser
Under året har riksdagsledamöterna från länet skrivit en motion där de pekar på vikten av ett
effektivt arbetsmiljöarbete och att stärka regelverket för att utveckla arbetet med nollvisionen för
dödsolyckor på arbetsplatsen. Beslut om motionen har inte fattats i nuläget. I samband med
statsministerns frågestund har även frågan om arbetsplatsolyckor lyfts från länets
riksdagsledamöter. Statsministern redogjorde då för att regeringen bland annat sett till att
Arbetsmiljöverket kunnat tillsätta 150 inspektörer, att arbetslivsforskningen startats upp igen och
att man lagt förslag om att höja maxbeloppet för allvarliga brott när det gäller arbetsmiljö från 10
miljoner till 500 miljoner kronor.

Motion 7 Inför obligatorisk friskvård i arbetet för alla yrkesgrupper
Att

regeringen ger arbetsgivarorganisationerna tillsammans med arbetsmiljöverket
uppdraget, att ta fram förslag hur obligatorisk friskvård kan utformas, istället för
skattereduktion för enskilda för olika aktiviteter.

Beslutade att anse motionen besvarad.

Motion 8 Ändra reglerna så att FK och/eller AFA kan fatta beslut om
arbetssjukdom.
Att

arbetsskadeförsäkringen ändras så att FK och/eller AFA kan fatta beslut om rätt
till ersättning vid arbetssjukdom.

Att

kongressen ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Tilläggsyrkande
Att

distriktsstyrelsen får i uppdrag att ge distriktets socialdemokratiska
riksdagsledamöter uppdraget att i riksdagen arbeta för en översyn av
socialförsäkringarna, och andra relevanta system, som omfattar
arbetsskador/sjukdom för att stärka de anställdas hälsa och trygga den ekonomiska
ersättningen vid sjukdom.

Beslutade att anse motionen besvarad och bifalla tilläggsyrkandet.

Återkoppling av bifallna att-satser
Under 2019 har länets riksdagsledamöter lämnat in en motion där de pekar på behovet av att
regelverket kring sjukskrivningsprocessen förenklas och förtydligas så att individer inte riskerar
att hamna i kläm. Motionen har rubriken Tryggare sjukförsäkring. Den har inte behandlats i
riksdagen ännu.

Motion 9 Ändra möjligheterna till 1/8 sjukskrivning
Att

sjukförsäkringen ändras till att 1/8 sjukskrivning skall vara möjlig.

Att

kongressen ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Beslutade att bifalla motionen.
Återkoppling av bifallna att-satser
Under 2019 har länets riksdagsledamöter lämnat in en motion där de pekar på behovet av att
regelverket kring sjukskrivningsprocessen förenklas och förtydligas så att individer inte riskerar
att hamna i kläm. Motionen har rubriken Tryggare sjukförsäkring. I samband med detta lyfts också
förmånsnivåerna i sjukförsäkringen och behovet av att se över dessa så att de bättre passar den
försäkrade och dennes rehabilitering. Möjlighet att få sjukpenning 1/8 del nämns som ett förslag.
Motionen har inte behandlats i riksdagen ännu.

Motion 10 Tandvårdsbehandlingskostnader ska ingå i sk.
högkostnadsskydd
Att

regeringen ger socialdepartementet uppdraget, att utreda nuvarande
tandvårdsersättningssystem med inrättande av en högkostnadsskyddsnivå med
maxtak.

Beslutade att anse motionen besvarad.

Motion 11 Sjukvården i Jönköpings län
Att

verka för att länets innevånare ska komma ifrån alla dessa resor som får göras nu
genom att kompetens ska finnas på fler sjukhus.

Att

arbetsuppgifter och ansvar fördelas till de anställda i mycket högre utsträckning än
man gör i dag.

Beslutade att anse motionen besvarad.

Motion 12 Regelbundna screeningar av prostatacancer med PSA-prov
till män över 50 år
Att

distriktskongressen ger uppdrag åt de socialdemokratiska politikerna i
regionfullmäktige och i regionens sjukvårdsnämnd att arbeta för att det införs
regelbundna kontroller av prostatacancer med PSA-prov till män över 50 år i
Region Jönköpings län.

Att

distriktskongressen ger i uppdrag åt distriktets Socialdemokratiska
riksdagsledamöter att i riksdagen arbeta för att det införs regelbundna kontroller av
prostatacancer med PSA-prov till män över 50 år i hela Sverige.

Att

distriktskongressen tar motionen som sin egen och ger distriktsstyrelsen i uppdrag
att sända motionen till partikongressen 2021.

Att

partikongressen ger partistyrelsen i uppdrag att arbeta för att det införs
regelbundna kontroller av prostatacancer med PSA-prov till män 50 år och äldre i
hela Sverige.

Beslutade att anse motionen besvarad.

Motion 13 Mer inflytande i politiken
Att

verka för att vi bara ska ha kongresser med motionsbehandling.

Att

ha rådslag i alla arbetarekommuner.

Beslutade att anse motionen besvarad.

