
Här följer en lista på frågor som S-kvinnor drivit och som under mandatperioden 
har förverkligats eller är på gång att bli verklighet. 

Allmänt
• En ny jämställdhetsmyndighet inrättas. Arbetet startar 1 januari 2018. 

Arbetsliv
• Återinförande av årliga lönekartläggningar.
• Satsningar på att förbättra kvinnors arbetsmiljö och arbetsvillkor, bland annat åtgärder   
 mot missbruk av visstidsanställningar och särskilda satsningar på utlandsfödda kvinnors   
 etablering.
• Höjt tak i a-kassan och rätt till a-kassa på deltid i 60 veckor (i stället för 75 dagar).
• 90-dagarsgarantin, att unga människor inom 90 dagar har rätt till jobb, utbildning eller 
 en insats som leder till jobb, är uppfylld.

Familjeliv
• En tredje vikt månad i föräldraförsäkringen.
• Avskaffat vårdnadsbidrag.
• Avskaffad jämställdhetsbonus.
• Höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar.
• Höjt barnbidrag och studiebidrag.

Välfärd
• Särskilda satsningar på mer än 11 miljarder kronor för en jämlik skola med bland annat   
 fler anställda i skolan och mindre barngrupper i förskolan och på fritids.
• Avskaffande av den bortre gränsen i sjukförsäkringen.
• Höjd inkomstgräns för bostadsbidraget till barnfamiljer.
• Rätt till studielån för körkortsutbildning.
• Sänkt skatt för pensionärer.
• Höjt bostadstillägg för pensionärer.
• Höjt grundskydd för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna genom ett tilläggsbelopp  
 till garantipensionen. (På gång. Pensionsuppgörelse mellan S, MP, M, C, L, KD.)
• 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att öka och stärka bemanningen i äldreomsorgen.

Hälsa
• Satsningar på att stärka kvinnors hälsa och öka jämlikheten och jämställdheten i vården. 
• Gratis mammografi inom screeningprogrammet för kvinnor i hela landet.
• Avgiftsfria preventivmedel för personer under 21 år.
• 400 miljoner kronor extra årligen till förlossningsvården under mandatperioden. 
• 130 miljoner kronor extra årligen till primärvården under mandatperioden för att stärka   
 kvinnors hälsa.
• 280 miljoner kronor extra per år 2016–2019 för att minska den psykiska ohälsan hos barn  
 och unga vuxna.
• Kostnadsfri screening för livmoderhalscancer i hela landet fr o m 2018.
• Avgiftsfri öppenvård för personer över 85 år.

FRÅN ORD TILL HANDLING –
Feministiska framgångar under 
mandatperioden 2014–2018.



Kvinnofrid
• En nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor. De samlade åtgärderna omfattar över   
 900 miljoner kronor för perioden 2017–2020 och inkluderar även en satsning mot   
 hedersrelaterat våld och förtryck.
• 100 miljoner kronor extra per år 2016–2019 för att stärka ideella tjej- och kvinnojourers   
 arbete.

Internationellt
• Sverige har bidragit till ett ökat deltagande av kvinnor i fredsprocesser.
• Under 2017–2018 har Sverige en plats i FN:s säkerhetsråd och har gjort kvinnor, fred och  
 säkerhet till en huvudprioritering för sitt arbete.

PÅ GÅNG:

Kvinnokroppen
• Samtycke och oaktsamhet införs i sexualbrottslagstiftningen. Sexuella kontakter ska 
 alltid bygga på frivillighet.
• Nej till surrogatmödraskap.
• Kriminalisering av sexköp utomlands.

S-kvinnor är Sveriges största 
politiska kvinnoförbund – 

vår kamp gör skillnad!


