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Motion nr 1.  Bildning i psykisk ohälsa och sjukdom för vårdgivare 

som möter gravida och nyblivna mammor 

Insänd av Umeå s-kvinnoklubb 

Försummat område  

Graviditet, förlossning och tiden därefter är för många livets största händelser. Upplevelserna för 

med sig både stor lycka och en del utmaningar, psykiska likväl fysiska, i synnerhet för mamman. 

Psykisk ohälsa och sjukdom är lika förekommande bland gravida som icke gravida. 

Problematiken uppmärksammas inte tillräckligt och kvinnor lider oftast i tysthet och i brist på rätt 

vård och behandling. Det bör även beaktas att förekomsten av psykisk ohälsa och sjukdom ser 

olika ut och kan utvecklas samt påverka mamman och det ofödda/nyfödda barnet på olika sätt. 

Även kvinnor som tidigare inte har drabbats, kan under och efter graviditet utveckla s.k. 

graviditetsdepression och förlossningsdepression. För en kvinna som i tidigare skede i livet 

drabbats är sårbarheten att infalla igen högre under graviditet. Patientgruppen upplever problem i 

anpassningen till graviditeten och föräldraskapet samtidigt som vård och behandling försvåras, 

specifikt om mamman är i behov av starka läkemedel under sin graviditet. Problematiken medför 

därmed hälsorisker för både mamman och det ofödda/nyfödda barnet, därav är det känt av 

erfarenhet att denna patientgrupp bör ses som riskpatienter. För att minimera riskerna och 

underlätta processen krävs individuellt anpassad vård under graviditet, vid förlossning och under 

spädbarnsperioden. För att möjliggöra detta behövs rätt kompetens i psykisk ohälsa och sjukdom 

bland vårdgivare i vårdkedjan för att i större utsträckning kunna identifiera, bemöta, hantera samt 

behandla tillståndet hos gravida och nyblivna mammor. Anställda inom primärvården, 

mödrahälsovården, barnhälsovården, förlossningen, BB och i andrahand även socialtjänst och 

vuxenpsykiatrin bör få möjlighet till kunskapshöjning i området. 

Pengar finns  

Vi vet att psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem. Därmed har regeringen i en 

överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting avsatt 1414 miljoner kronor, avseende 

2018, för att bemöta denna problematik. Regeringen avser att fortsätta förstärkningen ytterligare 

2019 och 2020. ”Sjukvården måste bli bättre på att möta människor som lider av psykisk ohälsa, 

och därför höjer vi ambitionerna kraftigt.”, sa socialminister Annika Strandhäll när 

överenskommelsen presenterades. Satsningen bemöter flera aspekter med fokus på att förbygga 

och behandla psykisk ohälsa bland olika målgrupper. Problematiken kring gravida lyfts dessvärre 

inte och därmed är inga pengar öronmärka för detta. Dock är stora summor av budgeten avsedda 

för att genomföra utvecklingsinsatser inom området. Kunskapshöjning bland vårdgivare som 

möter patientgruppen är att anse som utvecklingsinsatser inom området för bättre vård och 

behandling för gravida och det ofödda/nyfödda barnet. Det bör också nämnas att personal som 

möter patientgruppen upplever svårigheter med att bemöta, hantera och behandla mamman och 

även i efterhand det nyfödda barnet. Det förstärker i sin tur ömsesidig stress och känslan av 

otillräcklighet hos vårdgivaren gentemot vårdtagaren.  

Goda exempel  

Det är bekräftat att forskning, berörda verksamheter och patientgruppen är överens om behovet. 

Regioner och landsting runtom i Sverige bemöter problematiken genom att vidta olika åtgärder. 

Stockholms läns landsting har under 2014 framtagit ett regionalt vårdprogram vid namn ”Psykisk 

sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod”. Region Uppsala har 2018 antagit 
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”Klinisk handbok om psykisk sjukdom hos gravida”. Region Skåne har under 2018 utformat 

”riktlinjer för psykisk ohälsa i samband med graviditet”. Vi menar därmed att även Västerbottens 

läns landsting bör hantera denna problematik och vidta åtgärder genom kunskapshöjning i 

området. 

Med ovanstående förklaring yrkar Umeå S kvinnoklubb att kongressen beslutar 

Att distriktsstyrelsen verkar för att det erbjuds kompletterande utbildning i psykisk ohälsa och 

sjukdom i samband med graviditet för personal som redan arbetar i berörda verksamheter i 

vårdkedjan.  

Att distriktsstyrelsen verkar för att utbildning i psykisk ohälsa och sjukdom hos gravida ska 

inkluderas i utbildningen för personal som möter kvinnor under graviditeten, vid förlossning/BB 

och under spädbarnsperioden.  

För Umeå S kvinnoklubb 

Mehrana Bassami 

Styrelseledamot 

Källförteckning: 

Insatser inom psykisk hälsa området 2018, överenskommelse mellan staten och SKL, Socialdepartementet, Regeringskansliet 

2017-12-27. 

Riktlinjer för psykisk ohälsa i samband med graviditet, Region Skåne, 2018-01-26 

Klinisk handbok om psykisk sjukdom hos gravida, Region Uppsala 2018-09-18 

Behandling av depression och ångestsyndrom under graviditet och amning, information och behandlingsrekommendation från 

läkemedelsverket 2016. 

Regionalt vårdprogram psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod, Stockholms läns landsting 2014. 

Förslag till motionssvar; Bildning i psykisk ohälsa och sjukdom för 

vårdgivare som möter gravida och nyblivna mammor 

Tack för en viktig motion. Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar och innebär 

ofta ett stort lidande för den som drabbas, och dennes anhöriga. I Västerbotten har landstinget 

under lång tid verkat aktivt för att stärka folkhälsan, vilket inkluderar även den psykiska hälsan. 

Redan år 2000 antog landstinget visionen om att år 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa 

och världens friskaste befolkning. Visionen ligger till grund för alla landstingets verksamheter. 

När det gäller gravida och nyblivna föräldrar/vårdnadshavare har landstingets verksamheter i 

uppdrag att följa behandlingsriktlinjer och vårdprogram inom respektive område men även att 

arbeta förebyggande och med tidig upptäckt. Ak-styrelsen positivt på den s-ledda regeringens 

riktade satsningar på att stärka kvinnors hälsa och förlossningsvård. Ett exempel av många är de 

130 miljoner kronor per år (2016-2019) som riktats till att förstärka primärvårdens arbete med 

kvinnors hälsa med särskilt fokus på socioekonomiskt utsatta områden. Primärvården, som är 

medborgarnas ingång i hälso- och sjukvården, har goda möjligheter att arbeta hälsofrämjande i 

sin kontakt med personer med olika bakgrunder. Genom den statliga satsning har arbetet riktat 

mot kvinnor i områden där risken för ohälsa är stor förstärkts. När det gäller utbildning av 

vårdpersonal ligger huvudansvaret hos staten, inte de enskilda landstingen/regionerna.  
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I Västerbottens läns landsting har vi under lång period fokuserat på det förebyggande arbetet och 

fortbildning, låt mig nämna några konkreta exempel: 

- Mödrahälsovården (MVC) arbetar med att förebygga och tidigt upptäcka sjukdom hos 

den gravida kvinnan och barnet samt att främja det blivande föräldraskapet. MVC 

erbjuder ett medicinskt, psykologiskt och socialt stöd under graviditeten. Samtal med 

barnmorska utifrån ett Hälsoformulär är en del av den ordinarie verksamheten och har i 

syfte att fånga upp såväl fysiska som psykiska besvär, vilket lägger grunden för en trygg 

och god vård under graviditeten. 

 

- Förlossningsvården i landet har prioriterats av regeringen i syfte att ge ökad 

patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö. Det leder också till en ökad trygghet för både 

medarbetare och patienter vilket enligt rådande evidens minskar behovet av medicinska 

interventioner. Under 2018 har VLL exempelvis prioriterat utbildningsinsatser för 

distriktsläkare på hälsocentraler/sjukstugor, utveckling av informationsöverföring från 

MHV till BVC samt vidareutbildat psykologer. 

 

- Sedan 2014 finns Kulturdoula i Västerbotten som syftar till att förbättra kommunikation 

och vara ett stöd för utlandsfödda gravida/födande kvinnor. En kulturdoula är en kvinna 

som har egen erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till 

den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och tiden efteråt. 

Kulturdoulan tolkar språk och signaler utifrån ett kulturellt perspektiv, har samma 

referensramar som patienten vilket skapar förutsättningar för en bra dialog. En 

kulturdoulas arbetsinsats börjar i primärvården och följer kvinnan genom förlossning och 

eftervård. Det sociala stödet och gemenskapen med andra i samma situation innebär en 

trygghet. 

 

- 2005 införde Västerbottens läns landsting en hälsosatsning, Salut, som är en samverkan 

mellan mödra- och barnhälsovård, öppen förskola, förskola, grundskola, gymnasium, 

elev- och ungdomshälsa och folktandvård. Salut startar redan under graviditeten då de 

blivande föräldrarna kan vara mottagliga för att förändra sina levnadsvanor och främja sin 

hälsa för barnets skull. Insatser handlar om att stärka föräldraskapet och främja det 

väntade barnets fysiska och psykiska hälsa. 

 
Med anledning av ovanstående anser AK-styrelsen att partiet prioriterar frågan om kvinnors hälsa 

och förlossningsvård, såväl regionalt som nationellt. Fortsatt arbete behöver dock göras när det 

kommer till bemötande och delaktighet i mötet med vården. Ett arbete har inletts för att 

implementera en personcentrerad vård. 

Umeå arbetarekommuns styrelsen föreslår representantskapet besluta 

att anse motionen som besvarad 

att motionen skickas som enskild till Distriktskongressen 2019. 

Motion nr 2. Rätt till betald vidareutbildning 
Insänd av Seko S 
 
Kompetens är idag ofta en färskvara som behöver uppdateras och förnyas. Arbetsmarknaden 
förändras också i allt snabbare takt som gör att nya färdigheter och kompetenser efterfrågas. 
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Arbetsgivarna får allt svårare att få tag i personal med rätt kompetens. 
 
Vi tror att det är viktigt att den enskilda individen får möjlighet och rätt till betald 
vidareutbildning under sitt arbetsliv. Speciellt viktigt är att äldre arbetstagare får möjlighet att 
vidareutbilda eller skaffa sig en ny yrkesutbildning. Det som idag ofta sätter stopp för det, är den 
ekonomiska aspekten. Man har helt enkelt inte råd att vara tjänstledig för studier. För att 
underlätta på den punkten bör det införas ett vidareutbildningsstöd, där det är individen, som i 
samråd med arbetsgivare och/eller facklig organisation, bestämmer hur det ska användas. Det kan 
gälla både vidareutbildning till arbete hos nuvarande arbetsgivare eller till ett nytt arbete hos 
annan arbetsgivare eller till eget företag. När det gäller vidareutbildning till arbete hos nuvarande 
arbetsgivare ska  arbetsgivaren bidra med 40% av lönekostnaden och vidareutbildningsstödet för 
40% . Arbetsgivaren måste i sådana fall, när lön ska utbetalas, godkänna vidareutbildningen. 
Med detta följer också en rättighet till studieledigt enligt studieledighetslagen. 
Vidareutbildningsstödet bör vara 80% av snittlönen de sista 12 månaderna före studieledigheten. 
Utbetalning av vidareutbildningsstödet hanteras av Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. 
Finansiering kan ske via den allmänna löneavgiften. 
Arbetstagare över 40 år har rätt till max 6 månaders vidareutbildningsstöd, arbetstagare över 50 år 
har rätt till max 12 månaders vidareutbildningsstöd. 
 
Vi föreslår distriktsårskongressen besluta 
 

− att ett skattepliktigt vidareutbildningsstöd på 80% av lönen införs 

− att det kan tas ut en gång mellan 40-50 år och en gång mellan 50-60 år 

− att det ska finansieras via den allmänna löneavgiften som är del av arbetsgivaravg
  

Motionen antagen vid möte med SEKO S Umeå den 19 oktober 2018 
 

Förslag till motionssvar motion ”Rätt till betald vidareutbildning” 
 

Kompetensutveckling, möjligheten och rätten till livslångt lärande är, som motionen pekar på, är 

av central betydelse för såväl individ, artsgivare som samhälle, inte minst mot bakgrund av en 

pågående förändring av arbetsmarknaden och med det ändrade krav på kunskap och kompetens.  

För individen kan det bland annat handla om möjligheten att följa med i utvecklingen inom ett 

yrkesområde, att kunna bidra till den utvecklingen, att vilja eller behöva skifta yrkesbana eller helt 

enkelt allmänt lära sig något nytt. För arbetsgivare inom olika verksamheter, privat som offentlig, 

handlar det om kunskaper och kvalifikationer som behövs men inte alltid finns.  

En naturlig utgångspunkt är vår strävan till ett livslångt lärande med tillgång till bra utbildning 

genom hela livet, från förskola till högre utbildning och folkbildning, med goda möjligheter till 

kompetensutveckling, att utbilda sig vidare eller skifta bana i livet. 

Möjligheterna till detta är naturligt en fråga om tillgång till utbildningar, hur den organiseras osv. 

Yrkeshögskolor, komvux med yrkesinriktning, arbetsmarknadsutbildningar och andra former av 

utbildningar behövs. 

Det är också i hög grad också en fråga om de ekonomiska villkoren för individen. 

Motionen beskriver en modell för ekonomiskt stöd till individen, med möjligheter till 

återkommande utbildningar under arbetslivet. I modellen finns också ett tydligt inslag av 

bestämmanderätt för individen, men också ett ansvar för arbetsgivare. 
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I den mån vidareutbildning/kompetensutveckling är inriktad på arbete hos individens nuvarande 

arbetsgivare ser vi dock som rimligt att det ekonomiska ansvaret i första hand ligger på 

arbetsgivaren. Det handlar ju i det fallet om arbetsgivarens möjlighet att utveckla sin verksamhet, 

och där goda utvecklingsmöjligheter också kan stärka en arbetsgivares möjligheter att rekrytera 

personal. 

I förslaget finns beröringspunkter med tidigare diskussioner om kompetensförsörjning och 

individens rätt och möjlighet till vidareutbildning/kompetensutveckling.  

Som exempel kan nämnas en statlig utredning som år 2000 lämnade förslag om Individuella 

kompetenskonton, ett konto knutet till individen och inte till en enskild anställning/arbetsgivare. 

Förslaget kom dock inte att genomföras. Andra exempel är vuxenutbildningsstöd och 

arbetsmarknadsutbildningar. Hur systemet med studiestöd är utformat spelar roll. 

Sammantaget ser vi motionens förslag som intressanta och viktiga vad gäller ansats, avsikt och 

ambition. Möjligheterna till vidareutbildning behöver stärkas och utvecklas. Vi är dock 

tveksamma till att låsa fast detaljer på det sätt motionen gör, då de kan utesluta 

variationer/kombinationer som på ett bra sätt kan komplettera och vidareutveckla förslaget. 

Umeå arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta 

att                  skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2019 

 

Motion nr 3. Statliga bolag bör ej vara medlemmar i Svenskt 

näringsliv. Insänd av Seko S 

Vi anser det mycket olämpligt att statliga bolag, som t.ex. Post Nord, SJ, Systembolaget, ska vara 

medlemmar i Svenskt näringsliv, SN. SN är inte bara en arbetsgivarorganisation utan också en av 

Sveriges mäktigaste opinionsbildare som varje satsar 100 tals miljoner på opinionsbildning och är 

med och finansierar tankesmedjan Timbro 

SN är starkt politiserat. Många av de statliga bolagen är aktiva i SN:s olika styrelser/Förbund där 

dom deltar i kampanjer mot politiska beslut och därmed går emot sin ägare staten. Ett exempel är 

protesterna när ungdomsrabatten (slopade arbetsgivaravgifter) togs bort av nuvarande regering. 

Många av de statliga bolagen är medlemmar i något av Almegaförbunden, som tillhör Svenskt 

Näringsliv, och som inte gjort sig kända för att vara särskilt förhandlingsvilliga eller konstruktiva i 

avtalsförhandlingar. Med sin kompromisslösa agenda utmärker sig Almega jämfört med andra 

arbetsgivarförbund. De står ensamma för mer än hälften av alla medlingar och strandade 

förhandlingar 

Många av de statliga bolagen har en historia som affärsverk och var då medlemmar i Statens 

Arbetsgivarverk vilket vi tycker att det vore lämpligt att dom skulle vara i framtiden också. 

Vi föreslår distriktsårskongressen besluta 

 - att driva frågan att statliga bolag inte ska vara medlem i Svenskt Näringsliv 

 - att driva frågan att statliga bolag i första ska söka medlemskap i Arbetsgivarverket 

Motionen antagen vid möte med SEKO S Umeå den 19 oktober 2018 
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Förslag till motionssvar: Statliga bolag bör ej vara medlemmar i 
Svenskt näringsliv. 
 
Det motionären tar upp är en mycket viktig och principiell fråga. Att våra gemensamma bolag 
valt att organisera sig under Svenskt näringsliv ter sig mer som en tillfällighet än ett medvetet 
aktivt val. Enligt de efterforskningar som gjorts kan motionen bifallas med följande argument. 
Organisationsfrihet, även kallat föreningsfrihet eller föreningsrätt, är medborgares rätt att bilda 
och tillhöra organisationer utan statsmaktens eller andra aktörers (till exempel arbetsgivares eller 
vårdnadshavares) ingrepp (positiv organisationsfrihet), samt rätten att stå utanför organisationer 
(negativ organisationsfrihet).                                                                                                             
 
Detta gäller således endast enskilda personer och inte bolag. 
Arbetsgivarverket som tas upp i motionen är en arbetsgivarorganisation som dessa statliga bolag 
kan vara medlemmar i.  
Det finns inget hinder för detta och det är helt och hållet upp till bolagen själva att ansöka om 
inträde samt att avsluta sitt medlemskap i Svenskt näringslivs organisationer såsom Almega. 
För att detta dock skall bli en sammanhållen process så är gemensamma ägardirektiv för samtliga 
dessa bolag att föredra. 
 
Umeå arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta 
  
Att anta motionen som vår egen och skicka den till Distriktskongressen 2019. 
 

Motion nr 4. Motion en aktiv industripolitik 

Insänd av Per-Erik Johansson, IF Metall  

Redan innan valet krävde IF Metall en aktiv industripolitik på fyra punkter. Industriarbetare 
måste få reella möjligheter att ständigt kompetensutveckla sig.  

Fler industrietablering måste vinnas till Sverige. Industriella innovationer måste möjliggöras 
genom testbäddar. Och landets infrastruktur måste moderniseras för effektiva och klimatsmarta 
godstransporter. 

Det här är fullt rimliga ambitioner för industripolitiken, och något som en blocköverskridande 

regering borde kunna enas om för att stärka svensk industri och välfärd. Politik handlar inte bara 

om att vilja, utan även om att göra. 

Umeå Arbetarkommun Bifaller motionen. 

- Att ge våra riksdagsledamöter i uppdrag att verka för nedanstående 4 krav 

• Investera i industriarbetare, bland annat genom kompetenslyft, satsning på rehabilitering 
och studiefinansiering. 

• Se till att Sverige får fler investeringar och industrietableringar, till exempel genom att 
bygga ut exportstrategin och investeringsfrämjande åtgärder. 

• Satsa mer på smart industri, bland annat genom att satsa testbäddar och 
demonstrationsanläggningar för industrin. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Medborgare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Statsmakt


8 
 

• Investera i infrastruktur och energiförsörjning för hela Sverige utifrån industrins behov av 
effektiva och klimatsmarta godstransporter 

 

Per-Erik Johansson 

Ordförande  

IF Metalls socialdemokratiska förening Södra Västerbotten 

Förslag till motionssvar; En aktiv industripolitik  

 

Eftersom socialdemokraterna alltid varit ett parti som ser framåt och insett att det gäller att ligga i 

framkant vad gäller forskning och utveckling inom alla områden och motionen tar upp en fråga 

som är viktig för att denna målsättning skall uppfyllas så: 

Umeå arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta 

att  anta motionen som vår egen och skicka den till Distriktskongressen 2019 

 

Motion nr 5. Försäkringskassans handläggning av sjukpenning 

Insänd av Per-Erik Johansson och Ulf Björk, IF Metall Södra 

Västerbotten s-förening 

Försäkringskassan har de senaste åren bevisat att de inte längre klarar av att administrera 

sjukförsäkringen. Det finns otaliga exempel på personer som varit helt arbetsoförmögna ändå fått 

sin sjukpenning indragen. 

Regeringens målsättning att det så kallade sjuktalet ska vara nere på 9 dagar vid utgången av 2020 

har fått Försäkringskassan att löpa amok. Indragna sjukpenningar har ökat osannolikt mycket de 

senaste två åren. Trots att de medicinska insatserna, arbetsgivarnas rehabilitering eller det 

förebyggande arbetet inte blivit bättre, så har minskningen av sjuktalen gått ner i sådan takt att 

målsättningen är på väg att nås nästan två år i förväg.  

Högsta Förvaltningsdomstolen har sagt hur arbetsförmågan ska bedömas och därmed vad som 

krävs för rätten till sjukpenning. Men Försäkringskassan tar inte någon hänsyn till det. 

Regeringens mål har blivit det som styr rätten till sjukpenning, inte lagstiftningen eller 

vägledningen från domstolarna. De behandlande läkarna omyndigförklaras av Försäkringskassan 

när de inte in absurdum beskriver de funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar som den 

sjuke har. 

Mitt i all förvirring och kaos finns den som drabbats av ohälsa och som förlitar sig på det svenska 

trygghetssystemet. Alldeles för många av dem får bittert erfara att det trygghetssystemet inte 

fungerar, med den hantering av försäkringen som Försäkringskassan ägnar sig åt. 

Vi föreslår följande för att förbättra rättssäkerheten för de sjuka och att fler som är berättigade till 

ersättning får det. 

Att  regleringsbrevet om målet 9.0 dagar tas bort. 

Att jfr prop.96.97 och regeringsrättens dom den 8 April 2008 i mål nr 7437-06 följs 

av Försäkringskassan och domstolarna. 
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att Umeå arbetarekommun bifaller motionen och sänder den vidare till distriktskongressen  

Och att våra riksdagsledamöter jobbar för en förändring. 

Per-Erik Johansson, Ulf Björk 

IF Metalls socialdemokratiska förening Södra Västerbotten. 

Förslag på svar till motion Försäkringskassans handläggning av 
sjukpenning, inskickad av Ulf Björk och Per-Erik Johansson 
 
Motionärerna tar upp ett angeläget problem. Under de åtta år som alliansen styrde hann ca 90 000 
personer utförsäkras till följd av den bortre parentes som alliansregeringen införde i 
sjukförsäkringen. Regeringsskiftet 2014 innebar därmed förhoppningar om att få tillbaka en 
human sjukförsäkring som erbjuder trygghet till arbetstagarna i händelse av sjukdom. Tyvärr har 
den socialdemokratiskt ledda regeringens hantering av sjukförsäkringen visat sig vara en stor 
besvikelse. Den bortre tidsgränsen är visserligen avskaffad, men utförsäkringarna fortsätter. 
Till följd av ökade sjuktal har regeringen satt upp ett mål om att minska antalet dagar med 
sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad till 9 dagar i december 2020. 
Till detta ändamål har det skjutits till mer resurser till Försäkringskassans ärendehandläggning. 
Resultatet har blivit hårdare bedömningar från Försäkringskassan, som lett till en markant ökning 
av antalet personer som fått sin sjukpenning indragen. 
 
Precis som motionärerna tar upp, följer inte Försäkringskassan gällande lagstiftning. Regelverket 
kring rätt till sjukpenning innehåller tidsgränser vid vilka den försäkrades arbetsförmåga prövas. 
Efter 90 dagar ska FK beakta om den försäkrade kan försörja sig efter omplacering till något 
annat arbete hos arbetsgivaren. Efter 180 dagar ska FK även beakta om den försäkrade kan 
försörja sig själv genom förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller 
något annat lämpligt arbete som är tillgängligt. Dock har Regeringsrätten i sitt avgörande mål 
7437-06 från 2008 klarlagt med hänvisning till lagens förarbeten (prop. 96/97:28) att begreppet 
normalt förekommande arbete avser ett ”vanligt arbete på arbetsmarknaden, där den försäkrades 
arbetsförmåga kan tas tillvara i full eller närmast full omfattning”. Arbetet ska innebära krav på 
normal prestation ”där ringa eller ingen” anpassning förväntas förekomma med hänsyn till 
funktionshinder eller medicinska besvär hos den försäkrade. Olika instanser, bl a LO-TCO 
rättskydd anför att FK systematiskt underlåter att ta hänsyn till detta. 
 
Från Västerbottens socialdemokratiska riksdagsbänk, har det motionerats för att se över hur FK 
följer rättspraxis med avseende på tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete[1]. 
Vidare har regeringen tillsatt en utredning[2] med uppdrag att analysera tillämpningen av 
begreppet normalt förekommande arbete, kartlägga om det nuvarande regelverket ger ett 
tillräckligt utrymme för att den försäkrades arbetsförmåga ska kunna tas till vara fullt ut, och om 
utredningen finner det nödvändigt lämna författningsförslag. Uppdraget ska delredovisas den 30 
januari 2019, och slutredovisas senast den 15 oktober 2019. Oavsett om det läggs fram 
författningsförslag eller ej, anser arbetarekommunens styrelse att en fungerande rättstat 
förutsätter 
 
att myndigheter följer gällande lagstiftning. Vi kan inte annat än hålla med motionärernas 
uppfattning att den definition av begreppet normalt förekommande arbete som anges i 
regeringsrättens dom från 2008 och som förklaras i prop. 96/97:28 måste följas av 
Försäkringskassan. 
 
Sjukförsäkringen diskuterades på partikongressen 2017 och missnöjet var utbrett bland många 
ombud. Kongressen beslutade att Socialdemokraterna ska prioritera arbetet med att värna och 
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utveckla våra gemensamt finansierade trygghetsförsäkringar så att människor har en ekonomisk 
trygghet när livet förändras. De antagna politiska riktlinjerna anger en tydlig riktning som innebär 
att arbetet med att minska sjuktalen ska ske genom ett aktivt arbete för friskare arbetsplatser, och 
inte genom att försämra tryggheten för den som är sjuk – vilket är precis det som har skett.  
 
Vidare beslutade kongressen att när skevheter uppdagas så ska de korrigeras för att stärka 
förtroendet för systemet. Arbetarekommunens styrelse anser att regleringsbrevet med uppdrag till 
FK att minska antalet utbetalningar per försäkrad (9-dagarsmålet) går stick i stäv med detta 
kongressbeslut. I en rapport[3] från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) riktas kritik mot 
regeringens politiska styrning av FK i allmänhet och målet om 9 dagar i synnerhet. I förordet 
skriver Catarina Eklundh Ahlgren, tillförordnad generaldirektör på ISF, att mediala uttalanden 
från regeringen och Försäkringskassans generaldirektör tolkas som direkta styrsignaler ute i den 
lokala verksamheten och påverkar hur handläggarna tillämpar regelverket. Arbetarekommunens 
styrelse anser att Försäkringskassans uppgift är att handlägga ärenden och bedöma 
arbetsoförmåga utifrån gällande lagstiftning. För att sänka ohälsotalen behövs åtgärder för att 
främja folkhälsa, förbättra hälso- och sjukvården, och inte minst ställa höga krav på arbetsgivare 
att främja en god arbetsmiljö och ta sitt rehabiliteringsansvar. Vi har inte råd med samhälleliga 
produktionsförhållanden där arbetslivet enbart har plats för fullt presterande människor medan 
alla andra som utifrån företagsekonomisk synpunkt bedöms olönsamma hamnar utanför. För att 
förändra detta, krävs åtgärder som riktas mot arbetsmarknadens sätt att fungera och inte mot 
socialförsäkringssystemets utformning. Det är genom ett aktivt arbete för friskare arbetsplatser, 
som vi enligt kongressbeslutet ska arbeta för att minska ohälsotalen. 
 
Med hänvisning till vad som anförs ovan föreslår Umeå arbetarekommuns styrelse  
representantskapet besluta 
 
- att Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt verkar för att regleringsbrevet om målet 9.0 
dagar tas bort 
  
- att Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt verkar för att Försäkringskassan ska följa den 
definition av ”normalt förekommande arbete” som anges i prop 96/97:28 och som fastslås av 
regeringsrättens dom i mål 7437-06 
  
- att Umeå arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till 
distriktskongressen 2019 
 

__________________________________________ 
[1] En trygg och rättssäker sjukförsäkring, riksdagsmotionen 2017/18:1904, inskickad av Helen 
Pettersson mfl 
[2] Dir. 2018:26 En trygg sjukförsäkring med människan i centrum. 
[3] Rapport 2018:16 Förändrad styrning av och i Försäkringskassan 
__________________________________________ 
[1] Dir. 2018:26 En trygg sjukförsäkring med människan i centrum. 
[2] Rapport 2018:16 Förändrad styrning av och i Försäkring 

 
Motion nr 6 Motion om Trygghet  

Insänd av Per-Erik Johansson  
 
I Sverige så har den tidigare alliansen angripit våra frågor och hotat med att genomföra 
försämringar för våra medlemmar 
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• Sänkta löner 
• Försämrad sjukförsäkring 
• Försämrad arbetsmiljö 
• En industripolitik som försämrar svensk ekonomi 
• De har svikit pensionärerna, nu är det upp till bevis 

Vi vill i motsats till högerpartierna verka för: 

Ökad trygghet i och mellan jobben  

Vi vill att svensk industri ska vara konkurrenskraftig, så att industrijobb finns kvar i Sverige. Då 
behöver vi en regering som satsar på industrin, som investerar för framtiden istället för att sänka 
skatter. Vi behöver också få kompetensutveckling så att vi kan ta de nya jobb som växer fram i 
den snabba teknikutvecklingen. Då ökar vår anställningstrygghet. Om vi ändå blir arbetslösa ska 
vi ha en a-kassa som ger trygghet i omställningen till ett nytt jobb. 

Vi ska ha rätt att vara sjuka tills vi blir friska  

Om vi blir sjuka eller skadade ska sjukförsäkringen ge det stöd vi behöver, så länge vi behöver 
det. Vägen tillbaka från sjukdom till arbete ska vara trygg och inte präglas av fattigdom. 
Sjukförsäkringen måste förbättras, men det finns politiska krafter som återigen vill låta en bortre 
tidsgräns avgöra hur länge vi får vara sjuka. Vi behöver en regering som vill fortsätta förbättra 
sjukförsäkringen – inte försämra den! 

Ingen ska behöva dö av jobbet 

Eftersom industrin kan vara en farlig arbetsplats behövs ett aktivt arbetsmiljöarbete för att 
förebygga olyckor och sjukdomar. Resurserna till Arbetsmiljöverket har ökat men fler satsningar 
behövs – inte nedskärningar och försämringar. Det är våra liv det handlar om! 

När olyckor ändå händer ska polis och åklagare hantera arbetsmiljöbrott bättre och snabbare. Vi 
vill också att oavsett anställningsform ska alla ges rätt och tillgång till företagshälsovård. 

NEJ- till osäkra anställningar och lägre löner 

I Sverige har vi en framgångsrik modell där fack och arbetsgivare förhandlar om villkor och 
löner. Det har inneburit ökade reallöner i 20 år, utan att industrins konkurrenskraft har 
försämrats. Vi behöver en regering som förstår värdet av denna svenska modell. Trygga 
anställningar gör att vi presterar bättre. Ändå finns det politiker som vill göra det lättare att sparka 
folk och som vill lagstifta om sänkta löner! 

Vi föreslår distriktskongressen besluta  

att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för: 

-  Ökad trygghet i och mellan jobben  
-  Att vi ska ha rätt att vara sjuka tills vi blir friska  
-  Att ingen ska behöva dö av jobbet 
-  Att vi säger NEJ- till osäkra anställningar och lägre löner 
-  En förbättrad pension och borttagande av pensionsionärsskatten 
  
Per-Erik Johansson 
Ordförande IF Metalls socialdemokratiska förening Södra Västerbotten
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Förslag till motionssvar om trygghet 
 
Motionen beskriver behovet av insatser som i olika avseenden påverkar eller bidrar till ökad 

trygghet i arbetet och också livet i övrigt.  Vi delar motionärens uppfattningar, och ser dem 

dessutom som väl förankrade inom socialdemokrati och fackföreningsrörelse. Det är inte heller 

så att frågorna varit undangömda, bortglömda eller förbisedda. 

Vi uppfattar dock motionen som en signal om att fackligt aktiva efterlyser att (s) tydligare lyfter 

fram frågorna som viktiga, vilket är en signal att ta på största allvar. För vår trovärdighet hos 

fackförbunden och dess medlemmar är det av vikt att vi tydligt kan visa att politiken tar deras 

angelägna frågor till sig och driver dem.   

Det finns skäl att självkritiskt granska och överväga i vad mån frågorna fått tillräckligt 

framträdande utrymme i bl a vår valagitation och andra sammanhang utifrån redan kända 

synpunkter och ställningstaganden.  

Vi kan, liksom motionären, också se behov av förbättringar.  

För att peka på ett område: sjukförsäkringen behöver utvecklas. Tidsgränser för hur länge den 

sjukskrivne ska behöva vänta på stödinsatser kan vara ett stöd, tidsgränser där sjukpenning 

reduceras eller helt t o m avvecklas (”bortre gräns”) saknar medicinskt värde. Behandlande 

läkares bedömning bör få större tyngd i ersättningsbeslut, i den mån sk second opinion är 

motiverat bör det inhämtas från specialist inom sjukvårdsystemet, fri från försäkringens intressen. 

Motsvarande bör gälla för arbetsskadeförsäkringen. Med höjt tak för sjukpenninggrundande 

inkomst omfattas fler arbetstagare och får det skydd som annars endast de med kompletterande 

privata eller kollektiva försäkringar kan få. 

Med det som bakgrund föreslår Umeå arbetarekommuns styrelse representantskapet besluta 

att anta motionen som vår egen och skicka den till Distriktskongressen 2019.

  

Motion nr 7. Digitalt folkrörelsearbete. 
Insänd av Nydalahöjds s-förening 
 
Under valrörelsen 2018 blev det ännu mer uppenbart att det digitala partiarbetet kommer att bli 
mer och mer betydelsefullt för varje år som går. Vi i arbetarrörelsen ligger tyvärr efter våra 
politiska huvudmotståndare Moderaterna och Sverigedemokraterna i inflytande på digitala 
plattformar, relativt till våra medlemstal och den andel av befolkningen som röstar på oss. (M) 
pumpar in enorma mängder pengar på reklam medan (SD) stöttar sig på mer eller mindre 
ljusskygga nätverk på nätet som sprider deras propaganda långt bortom partimedlemmarnas egna 
cirklar. Det enda rimliga svaret på detta är det vi är bäst på: folkrörelsearbete. Men folkrörelsen 
måste få en digital dimension nu och i framtiden för att Socialdemokraterna ska vara fortsatt 
relevanta på den politiska arenan.  
 
Jag som arbetat med social mediastrategi lokalt i Umeå Arbetarekommun under valet 2018 ser en 
rad olika utmaningar i detta, bland annat:  
 

1. Många av våra folkvalda och partiaktiva saknar grundläggande digital kompetens som 
informationssökning på nätet och kunskap om hur olika digitala plattformar fungerar.  
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2. Många av våra folkvalda och partiaktiva har svårt att se värdet av de digitala arbetsinsatserna 
och föredrar att ägna sig åt mer traditionell partiaktivitet.  

3. Vår organisation inte är särskilt anpassad för digitala nätverk och digital aktivitet.  
 
Samtidigt har våra partimedlemmar djupgående kunskaper i politisk organisering – den måste 
bara anpassas för digitala rum. Därför måste våra folkvalda och partiaktiva beredas kunskap om 
digitalt partiarbete, vilket idag är ett relativt oprövat område för många socialdemokratiska 
föreningar. De måste förklaras värdet av att kombinera det traditionella partiarbetet med digitala 
dimensioner och digitala insatser. Jag är rädd att de satsningar och framsteg vi såg under 
valrörelsen kommer att rinna ut i sanden, eftersom vi backade i valet runt om i landet, vilket 
resulterat i bantade organisationer. När partiet drar åt svångremmen finns det en tydlig risk att 
personer som kompetensutvecklats i det digitala arbetet försvinner, och partiorganisationen 
därmed faller tillbaka i gamla hjulspår. Många av de Facebooksidor som blommade upp under 
valrörelsen faller då i träta och väljarnas fördom om att partiet enbart syns, hörs och bryr sig i 
valtider bekräftas.  
 
I enlighet med detta yrkar jag att:  
 
1. … Socialdemokraterna centralt utarbetar utbildningspaket i digital kompetensutveckling och 
digitala arbetsformer, som sedan delges partidistrikten.  
 
2. … Socialdemokraterna centralt genomför en intern utredning om hur partiorganisationen 
bättre kan anpassas till digitala förutsättningar.  

3. … Umeå arbetarekommun antar motionen som sin egen.  

4. … motionen skickas vidare till Socialdemokraterna i Västerbottens DÅK.  

5. … motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress 2019.  
 
Oscar Sedholm  
Bifallen av Nydalahöjdens socialdemokratiska förening 2018-11-03 
 

Förslag till motionsyttrande; Digitalt folkrörelsearbete  
 
Styrelsen tackar för en ambitiös motion. Socialdemokraterna satsade mer på den digitala 
valrörelsen 2018 än någonsin, något som motionären uppmärksammar men också varnar för. 
Styrelsen håller med andemeningen om att vår förmåga att kommunicera och organisera digitalt 
måste stärkas för att vi ska kunna ta till vara på potentialen utvecklingen erbjuder. Styrelsen gillar 
också ambitionen hos motionären att stärka vårt studiearbete vilket är en förutsättning för att vår 
rörelse ska fortsätta vara samhällsförändrande i framtiden.  
 
Redan idag finns det stor kompetens inom partiet som kan utnyttjas av partiet regionalt och lokalt 
för utbildning. Därför ser styrelsen inget större behov av att partiet centralt ska utforma ett 
specifikt utbildningspaket då risken att paketet skulle underutnyttjas av distrikten är mycket stor. 
Styrelsen skulle däremot med glädje se en utveckling där andra aktörer med nära anknytning till 
arbetarrörelsen, som exempelvis folkhögskolor, ABF eller centrala ledarskapsutbildningar, 
funderar kring hur de digitala verktygen kan användas för att stärka vår rörelses genomslagskraft. 
Styrelsen anser också att Socialdemokraterna centralt redan idag har en ambitiös målsättning i att 
stärka vår organisationsförmåga digitalt, där satsningen på vår plattform Rosen är ett tydligt 
exempel. 
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Till sist noterar styrelsen att partikongressen 2019 inte erbjuder partidistrikten motionsrätt. 
 
Umeå arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2019. 
 
 

Motion nr 8.  Inkludera spel i kulturbegreppet. 
Insänd av Nydalahöjd s-förening  
 
Spel som begrepp  
I engelska språket gör man skillnad på spel och spel, där datorspel, brädspel och rollspel 
klassificeras som gaming medan spel om pengar klassificeras som gambling. Det svenska språket har 
sina begränsningar när det kommer till att beskriva spel och spelande - därför vill jag här i början 
förtydliga att spel och spelande i denna motion avser spelformer utan pengar involverade, alltså 
likvärdigt engelskans gaming. Casinospel, poker och blackjack som faller inom kategorin spel om 
pengar ska därför inte blandas in i denna motion.  
 
Vad är kultur?  
Diskussionen om vad som är kultur och inte är ständigt pågående och långt ifrån tydlig. Att få 
uppgiften kring att förklara begreppet kultur är en svår, nästintill omöjlig uppgift, eftersom det 
finns flera olika förklaringar som ändå på olika sätt hänger samman med varann. Det vi dock vet 
är hur stora positiva effekter som har utkommit av kulturen och vilken positiv inverkan den har 
på oss som människor. Kultur är något som vi vill bevara och visa för nästkommande 
generationer och fortsätta att glädjas utav. Det kan handla om musik, konst, arkitektur, kläder, 
religion, ritualer, lekar, sägner, litteratur m.fl. Den här motionen handlar inte om varför någonting 
annat inte är kultur, utan den handlar om varför just spel är kultur och en kulturform som är värd 
att bevara, utveckla och sprida.  
Digitalt och analogt spelande är idag en av Sveriges mest populära fritidssysselsättningar, 
framförallt bland unga. Vi har spelat brädspel och olika former av analoga spel i tusentals år och 
idag spelar dessutom runt 80% av Sveriges befolkning digitala spel i någon form. Spelande 
benämns som en kulturutövning i statistiken när bl.a. SCB, Myndigheten för kulturanalys och 
SOM-institutet undersöker svenskarnas kulturvanor. Det är för dem och för de flesta svenskar en 
självklarhet att spelande i olika former kan betraktas som en kulturutövning i samma kategori 
som konst, musik och film. Det talas om det svenska spelundret och fantastiska spel som 
Battlefield, Minecraft och Candy Crush Saga är bara några av de internationellt framgångsrika 
spel som har sin hemvist i Sverige. Det råder ingen tvekan om att den svenska spelindustrin är en 
stark kraft som bidrar till att både sätta Sverige på kartan, skapa nya arbetstillfällen och bidra med 
nya skatteintäkter. Att kulturen ska bidra till ovanstående mål är också Socialdemokraternas 
största målsättning på kulturområdet. Till skillnad från exempelvis film och musik så betraktas 
formellt dock inte spel som en kulturform i statens mening för tillfället. Detta innebär ett antal 
problem och utmaningar.  
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När spelen hamnar utanför kulturbegreppet och förminskas till att vara ren underhållning utan 
konstnärligt värde så blir det en självuppfyllande profetia. Spelbranschen styrs då av marknaden 
snarare än av kreatörens vision och därmed får det kommersiella värdet större vikt än det 
konstnärliga värdet. Kulturen måste få ha ett eget värde, den ska inte behöva motivera sin 
existens genom att vara nyttig ekonomiskt, hälsomässigt eller på något annat sätt. Film och musik 
har möjlighet att både verka på en marknad och producera storslagna verk som sprids till en stor 
publik samtidigt som det också finns statligt stöd för smalare uttryck som inte har samma 
kommersiella värden. Detta stöd saknas för spelen och därmed blir det otroligt svårt att utveckla 
spel utan en kommersiell baktanke. Vidare innebär spelens icke-status att de hamnar utanför 
samtliga regionala kulturplaner och måste istället skohornas in på undantag.  
 
Förslag  
Jag föreslår en modern och utökad syn på kulturbegreppet och att spel ska inkluderas i detta. I 
Norge ligger spelkulturen under Kulturdepartementet och vi borde lära oss av vår nordiska 
granne om vi vill ta tillvara på det svenska spelundret, likt vi gjorde med den svenska 
musikexporten på 70- och 80-talet.  
På det sättet kommer fler aktörer och personer att få möjlighet att ta del av, skapa och sprida 
spelkulturen. I Sverige är det Kulturrådet, en myndighet under Kulturdepartementet, som 
fördelar statens bidrag till kulturen och som formellt bestämmer vad som är kultur och inte. Det 
är de som är ansvariga för att de nationella kulturpolitiska målen ska uppfyllas. Jag menar att både 
digitalt och analogt spelande passar väl in i de målen och ger stöd till förslaget att bredda och 
utveckla kulturbegreppet.  
De nationella kulturpolitiska målen:  
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha 
möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.  
och för att uppnå dessa mål ska kulturpolitiken bl.a.  
• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor,  

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,  

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,  

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.  
 
Slutord  
Spel är redan etablerad som kultur i många människors medvetande, det finns en stark kreativ 
näring som ständigt utvecklas och ekonomiska incitament till att bredda kulturbegreppet. Det är 
dags för oss att uppdatera kulturbegreppet och därigenom ta ett stort kliv på vägen för att 
uppfylla både de nationella målen och vårt eget partis mål för kulturpolitiken.  
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Därmed yrkar jag:  
Att… Socialdemokraterna ska anse spel (gaming) vara en kulturform och arbeta för att bredda 
kulturbegreppet för att inkludera spel.  
Att… Kulturrådet ska få ett utökat uppdrag och därtill motsvarande medel för att kunna främja 
spelkulturen enligt nuvarande direktiv.  
Att… Socialdemokraterna i Umeå arbetarekommun antar motionen som sin egen.  
Att… Motionen skickas vidare till Socialdemokraternas Västerbottens DÅK 2019.  
Att… motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress 2019.  
.  
Oscar Sedholm  
Bifallen av Nydalahöjdens socialdemokratiska förening 2018-11-03 
 

Förslag till motionssvar Inkludera spel i kulturbegreppet 

Precis som motionären skriver kan mycket ingå i kulturbegreppet, vilket kan vara positivt då det 

öppnar upp för diskussion och fler kan känna sig inkluderade. I många sammanhang begränsar vi 

emellertid kulturbegreppet att handla om de konstformer som sker i ord, ton, bild, på scen och på 

film. Dagens kulturliv är emellertid mycket bredare än så. 

Socialdemokraterna har historiskt och traditionellt arbetat för att göra kulturen tillgänglig genom 

olika reformer och nationella satsningar som exempelvis En bok för alla (nedlagd av Alliansen), 

de tre ”R:en” (Riksteatern, Riksutställningar och Rikskonserter – de sistnämnda finns ej längre), 

Konstfrämjandet mm. Samtidigt har länsteatrar, det fria kulturlivet, berättarkonsten och andra 

lokala och regionala kulturverksamheter fått såväl kommunalt och regionalt som statligt stöd. 

För att kulturen ska kunna utvecklas, legitimeras och vara angelägen så behövs en öppenhet för 

vad som ska ingå i kulturbegreppet så att det inte upplevs som statiskt, omöjligt att förändra eller 

självbevarande.  Det sker också. 

Att då börja en politisk process där olika digitala och virtuella uttrycksformer än mer inbegrips i 

kulturbegreppet ligger därför i tiden, och här kan just spelkulturen vara ett sådant 

diskussionsområde – förutsatt också då, precis som motionären skriver – att detta tillförs nya 

medel så att inte den ena konstformen ställs mot den andra eller att vi riskerar att än mer utarma 

ett redan underfinansierat område.  

Med anledning av ovanstående föreslår Umeå arbetarekommuns styrelse representantskapet 

besluta 

att  anta att-satserna 1-4 som våra egna och skicka dem till Distriktskongressen 2019. 

att stryka att-sats 5 då den faller av sig självt.  

 

Motion nr 9. Sverige måste ratificera FN:s konvention om förbud 
mot kärnvapen  
Insänd av Robin Enander, Nydalahöjds s-förening 
 
För 72 år sedan utfärdade USA:s dåvarande president Harry S. Truman en order om 
kärnvapenangrepp mot Japan. Innebörden av Trumans beslut var en kollektiv dödsdom för 
befolkningen i två städer. Den första atombomben fälldes över den japanska staden Hiroshima 
den 6 augusti 1945. Mer än 100 000 människoliv släcktes omedelbart och de radioaktiva partiklar 
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som spreds har skördat tiotusentals liv i flera generationer sedan dess. Två dagar efter katastrofen 
i Hiroshima detonerade den andra amerikanska kärnvapenladdningen över Nagasaki och 
orsakade ytterligare 70 000 människors död och lade staden i ruiner.  
 
Sedan Hiroshima och Nagasaki har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot 
mänskligheten. Ett hot som befästes av årtionden av kapprustning under kalla kriget och som 
eskalerat även efter terrorbalansens tid. I dag finns flera tusen kärnvapen varav ett inte ringa antal 
står i beredskap för att kunna avfyras inom loppet av minuter. Många av dessa vapen har avsevärt 
större sprängkraft än de som användes 1945. Förekomsten av ett ständigt överhängande 
massförstörelsehot utgör ett kraftfullt hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens 
stater.  
 
Den 7 juli 2017 röstade därför 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York, 
igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons). Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet 
som antogs med stående ovationer. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte 
skrivit under och implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del.  
 
Detta avtal innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring 
kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning. Avtalet sluter cirkeln med 
förbud mot massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen.  
 
Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation 
skulle orsaka. Om ett kärnvapen kommer till användning igen finns det inget en stat eller 
internationell organisation skulle kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna. Det 
är helt enkelt omöjligt för stater och humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för ett 
kärnvapenkrig - en insikt som bottnar i erfarenheterna från 1945 och som vuxit fram i det 
internationella samtalet och fastslogs vid den första konferensen om kärnvapnens humanitära 
effekter i Oslo 2013.  
Vi socialdemokrater har en lång tradition av att verka för kärnvapennedrustning och gemensam 
säkerhet. Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt nedrustningsarbete och efter henne 
har många socialdemokrater utfört avgörande arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte 
minst Inga Thorsson och Anna Lindh.  
 
”De som bestämmer över kärnvapnens användning spelar inte bara med sina länders överlevnad. 
De har också våra liv i sina händer. Därför måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt 
yttersta för att hävda våra intressen och för att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar 
också mot oss”, sa Olof Palme under den socialdemokratiska partikongressen 1984.  
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2017 års Nobels fredspris tilldelades den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande, 

ICAN för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala humanitära 

konsekvenser och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som förbjuder dessa 

vapen.  

 

Socialdemokratin måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera 

målsättningen om en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande generationer.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar jag:  

 

Att Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar och ratificerar FN:s konvention om 

förbud mot kärnvapen.  

 

Att Nydalahöjdens S-förening ställer sig bakom motionen och sänder den vidare till Umeå 

arbetarekommuns representantskap.  

 

Att Umeå arbetarekommun ställer sig bakom motionen och sänder den vidare till 

Socialdemokraterna i Västerbottens distriktsårskongress.  

 

Att Socialdemokraterna i Västerbotten ställer sig bakom motionen och sänder den vidare till den 

socialdemokratiska partikongressen.  

 

Att Distriktsårskongressen för Socialdemokraterna i Västerbotten genom ett uttalande tillkännager 

att man ställer sig bakom att Sverige signerar och ratificerar FN:s konvention om förbud mot 

kärnvapen.  

 

Robin Enander  

Bifallen av Nydalahöjdens socialdemokratiska förening 2018-11-03 
 

Förslag till svar på motion ang ”Sverige måste ratificera FN:s 
konvention om förbud mot kärnvapen” 
 
Motionären beskriver på ett bra sätt kärnvapnets historia och Sveriges hållning till detta 
massdödsvapen. 

Att Sverige gav sitt stöd till konventionen vid omröstningen är helt i linje med vår 
nedrustningspolitik som del av en bredare säkerhetspolitik. Vår politik för att hantera det 
försämrade säkerhetsläget i vårt närområde bygger på kombinationen av militär alliansfrihet, en 
aktiv utrikespolitik, fördjupade försvarspolitiska samarbete, inklusive med Nato, samt stärkt 
nationell försvarsförmåga. 

Konventionen innehåller en rad förbud mot kärnvapenhantering. Den behandlar också 
möjligheten för en kärnvapenstat att ansluta sig, staters skyldigheter att hjälpa offer för 
kärnvapenanvändning och att sanera en påverkad miljö. Vi socialdemokrater hade önskat att 
konventionen varit tydligare på ett antal viktiga områden. Ett sådant rör konventionens relation 
till icke-spridningsfördraget NPT, som enligt svensk uppfattning förblir "hörnstenen" för 
nedrustning och icke-spridning. Dessutom hade det varit önskvärt med betydligt starkare 
verifikationsmöjligheter än vad texten nu ger utrymme för. Sverige drev dessa frågor hårt under 
förhandlingen, tyvärr utan framgång. 

Vi kan konstatera att det finns frågor kring avtalets tolkning inte kan lämnas obesvarade. Tiden 
från omröstningen i FN till undertecknandets öppnande är också ovanligt kort. 
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Socialdemokraterna vill därför genomföra en grundlig analys av konventionens konsekvenser 
innan ett undertecknande kan bli aktuellt. Det är också viktigt att påpeka att vi gör våra säkerhets- 
och utrikespolitiska bedömningar som ett alliansfritt land med egna avvägningar och vägval. 

Att konventionen nu stärker normen mot användning och innehav av kärnvapen är ett viktigt 
steg framåt och socialdemokraterna stödjer fortsatt konventionen. Vi gör nu analysen med 
inriktning att kunna underteckna men att underteckna utan en ingående analys vore oansvarigt. 

Utrikesminister Margot Wallström formulerar sig så här: ”En kärnvapenfri värld uppnås inte med 
naivitet eller passivitet utan genom en balansgång mellan pragmatism och tydliga ideal. Vi tänker 
stå upp för våra ideal i en tid som kräver det, men vi gör det också med förståelse för att Sveriges 
säkerhet kräver långsiktiga och trygga beslut” 

Arbetarekommunen vill tacka för en viktig och bra formulerad motion och ger sitt gillande och 
tillstyrker motionens att-satser. 
 
Umeå arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta 

att anta motionen som vår egen och skicka den till Distriktskongressen 2019. 

 

Motion nr 10 Narkotika på recept behöver bättre reglering och 
tillsyn. Insänd av Umeå S-kk Novalie Lilja 
 
Det är ett stort samhällsproblem att narkotikaklassade läkemedel används i rusningssyfte och 
missbrukas. Delvis köps läkemedlen illegalt, men narkotikaklassade läkemedel hämtas också ut på 
recept via apotek för att användas i fel syfte. De två vanligaste orsakerna till att detta är möjligt är 
överförskrivning av narkotiska läkemedel (att läkare skriver ut för mycket och till fel person) och 
olika typer av fusk med pappersrecept (att pappersrecepten manipuleras med för att generera mer 
medicin). 
 
Staten har vidtagit olika åtgärder för att försöka komma tillrätta med dessa två problem. Bland 
annat genom krav på att narkotiska läkemedel ska förskrivas på särskilda blanketter om recepten 
skrivs i pappersform. Ytterligare en skärpning genomfördes 2016 gällande hantering av den 
särskilda receptblanketten. En ny lag för att skapa en samlad nationell läkemedelslista över 
patienters recept är även beslutad, vilket förhoppningsvis kommer bidra till ökad patientsäkerhet 
och möjlighet att upptäcka överförskrivning. Nyligen har också fastslagits att vårdslös 
narkotikaförskrivning medför att läkare kan dömas för narkotikabrott. År 2011 infördes en 
skyldighet för apotekspersonal att till tillsynsmyndigheten anmäla misstänkt överförskrivning.  
Lagen om skyldighet för apotekspersonal att anmäla misstänkt överförskrivning tillkom då 
tillsynsmyndigheten IVO inte kan följa upp förskrivning på en övergripande nivå. Istället utgör 
apoteket den viktigaste källan för tillsynsmyndighetens möjlighet att identifiera överförskrivning. 
Lagen ledde dock inte till en markant ökning av myndighetens utredningar av misstänkt 
överförskrivning. En utredning av varför det var så genomfördes av IVO 2013/2014 som i stora 
drag misstänkte att den låga rapporteringen berodde på att anmälningsskyldigheten inte blivit 
allmänt känd på apoteken, samt att personalen på apoteken upplevde olika hinder för att göra en 
anmälan. Tillsynsmyndigheten genomförde därför ett antal åtgärder för att få bukt på detta. 
Inga rapporter har hittills efter detta kommit på att överförskrivning minskar eller att problemen 
med fusk och manipulation av pappersrecepten är lösta. Umeå S kvinnoklubb undrar därför om 
anmälningsskyldigheten har förbättrats eller om ytterligare bättre kontrollfunktioner i 
apoteksledet behöver införas? 
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Umeå S Kvinnoklubb yrkar att distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag 
att redovisa om anmälningar av överförskrivningar ökat och om så inte har skett, arbeta för en 
bättre implementering av anmälningsskyldigheten hos apotekspersonal. 
att verka för ytterligare skärpning av reglerna kring hantering av den särskilda receptblanketten 
 
För Umeå S kvinnoklubb 
Novalie Lilja, Vice ordförande 
 
Källor:  
Minskad användning av särskilda receptblanketter, Rapport från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, Juni 2015 
Inspektionen för  vård och omsorg har i Rapport 2: Tillsyn av apotek – apotekspersonalens skyldighet att anmäla 
misstänkta överförskrivare. 

 

Förslag till motionssvar; Narkotika på recept behöver bättre 
reglering och tillsyn  
 
Motionären tar upp en viktig fråga som rör säkerheten gällande läkemedel, risker för missbruk 
och överförskrivning. Regeringen har i april det här året föreslagit att ett nytt personregister tas 
fram - den nationella läkemedelslistan. Den ska öka patientsäkerheten och effektivisera arbetet 
vid ordination och förskrivning av läkemedel, just för att få en bättre överblick i bland annat det 
som motionären beskriver. Det nya registret ersätter det nuvarande receptregistret och 
läkemedelsförteckningen. I denna föreslås ett tydligare fokus, med utgångspunkt i 
Läkemedelsverkets rapport Elektronisk förskrivning av humanläkemedel, på att elektronisk 
förskrivning ska vara huvudregel och att aktörer ska ha krav på tillgång till ett elektroniskt system 
för hantering och tillgång till uppgifterna i läkemedelslistan. Sammantaget ska detta stärka 
möjligheterna till att upptäcka överförskrivning av exempelvis narkotikaklassade läkemedel, vilket 
kan ses som ett led för bättre möjlighet och säkerhet för apotekspersonalen att anmäla 
överförskrivning till IVO.  
 
 
I Västerbotten är det Läkemedelskommittén som har en överblick på förskrivningarna, och 
jämför med resten av landet. I övrigt är det en nationell fråga, vilket den socialdemokratiskt ledda 
regeringen också tagit fasta på. Arbetarekommunens styrelse anser att det är omöjligt för 
partidistriktets styrelse att följa upp eller införa olika regleringar inom apotekens verksamheter, 
men ser stor förhoppning till den nya lag som föreslås träda i kraft 1 juni 2020.  
 
Umeå arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta 
 
att anse motionen som besvarad 
 
att skicka motionen som enskild till Distriktskongressen 2019. 
 
 
 

 

 

 

 


