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Arbetsordning 
 
Yttrande- förslags- och rösträtt 
har ombuden.  
 
Yttrande- och förslagsrätt 
har distriktsstyrelsen och revisorerna.  
 
Ordet 
ska begäras skriftligt hos presidiet. 
 
Anförande 
ska framföras från talarstolen. 
 
Talartiden 
kommer vid tidsnöd att begränsas till 3 minuter. 
 
Förslag 
ska vara skriftligt för att det ska kunna tas upp till behandling. Förslag ska 
lämnas till presidiet i god tid innan beslutsordningen fastställs. 
 
Förhandlingarna 
pågår tills dagordningen är genomförd. 
 
 
 
Alla medlemmar, även de som inte är ombud, hälsas välkomna till 
distriktsmötet. 
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  Dagordning 
 

1 Distriktskongressen öppnas 

2 Godkännande av kallelsen 

3 Rapport över fullmaktsgranskningen 

4 Val av funktionärer vid distriktskongressen 

a) en ordförande 

b) en sekreterare 

 c) tre protokolljusterare 

 d) tre rösträknare 

5 Antagande av dag- och arbetsordning  

6 Verksamhetsberättelse 2018 

7 Årsredovisning räkenskapsåret – fastställande av resultat-/balansräkning * 

8 Årsredovisning Konto Idaröd – resultat- och balansrapport * 

9 Rapport från Idarödsgruppen  

10 Revisionsberättelser * 

11 Beslut om ansvarsfrihet  

12 Styrelsens förslag  

13  Verksamhetsinriktning 

14  Budget 2019 

15 Val av styrelse m.m. 

16 Ombudsval till förbundskongressen 

17 Behandling av motioner  

18  Aktuella frågor 

19  Distriktskongressen avslutas. 

Vid lämplig tidpunkt lämnas ordet till gästerna. 

 

* Handlingar kommer att skickas senare! 
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§ 6 Berättelse över verksamheten 2018 

Styrelsen 

Ordförande:  Elin Gustafsson, Lund 

Kassör:  Anna Ingers, Helsingborg  

Vice ordförande: Inger Jarl Beck, Malmö  

Ledamöter:  Anna Fernebro, Landskrona 

    Ann-Louise Levau, Lund 

    Ann-Sofie Adermark, Kristianstad   

    Birgitta Eriksson, Malmö 

    Madeleine Göransson, Österlen 

    Maria Boström-Lambrén, Höör 

    Sabina M Hultgren (fd Nilsson), Kristianstad 

    Sara Mellander, Malmö 

     

Adjungerad:  Hillevi Larsson, Malmö   

 

Internationellt utskott: Madeleine Göransson 

 

Studieutskott: Birgitta Eriksson (sammankallande), Ann-Louise Levau, 

Ann-Sofie Adermark 

 

Facklig ledare:  Anna Fernebro 

 

I arbetsutskottet har under året ingått ordförande, vice ordförande, kassör. 

 

Styrelsen har under 2018 hållit 8 protokollförda styrelsemöten.  

Arbetsutskottet har under 2018 hållit 2 protokollförda möten. 

 

Revisorer  

Birgit Hansson, Malmö 
Kerstin Nilsson, Kävlinge  
 
Revisorersättare  
Inger Nilsson, Helsingborg 
Maria Nilsson, Kristianstad  
 

Valberedning 

Ordförande: Kia Haraldsdotter-Sagéus, Malmö 

Ledamöter: Annagreta Reinholdz, Eslöv, Ann-Christin Råberg, Simrishamn, Eleni Rezaii, 

Lund, Marianne Eriksson, Kristianstad och Tonka Frodlund, Helsingborg. 

 

Arbetsgrupp Konto Idaröd: 

Inger Jarl Beck, Malmö, Anna Ingers, Helsingborg och Anita Ullmann, anställd. 

 

Anställd 

Verksamhetsassistent: Anita Ullmann 

 

Expedition    
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Malmö Folkets Hus, Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö 

 

Medlemsantalet  
 Skånes kvinnodistrikt hade enligt medlemssystemet vid årsskiftet 2018/19 27 klubbar med totalt 813 

medlemmar (778 – 2017/18). 

    

Ett år med S-kvinnor i Skåne 
Januari 
2018 års första styrelsemöte ägde rum i Malmö den 31 januari.   
 
Februari 
 
Mars 
Den 8 mars firades runtom i Skåne, dock anordnades inget centralt arrangemang av kvinnodistriktet i 
och med att ledamöterna deltog i sina respektive arbetarekommuner. AU anlitade den 13 mars en 
auktoriserad revisor för att förbättra sina kunskaper i upprättande av bokslut och arbetade fram 
detta tillsammans med revisorn.  På vår val-kick-off i Eslöv den 25 mars presenterade 4 experter våra 
i valrörelsen prioriterade områden: Carina Ohlsson – Fredsarbete och internationell solidaritet, 
Sabina Nilsson – Hedersrelaterad våld och förtryck, Elin Sundin – Våld mot kvinnor, Ann-Christin 
Åhlberg – Feministisk arbetsliv.  
 
April 
På partidistriktskongressen den 7 april i Malmö deltog kvinnodistriktet med ett informations-
/försäljningsbord. Det såldes varor för 2685 kronor. Den 11 april hade distriktsstyrelsen diskussioner 
med LO Skånes vice ordförande Birgitta Almroth för att undersöka möjligheten till samarbete i 
valrörelsen. Kvinnodistriktets årskongress hölls på Backagården den 21 april. Utöver sedvanliga val 
och stadgeenliga ärenden behandlades 7 motioner. Fem bifölls i sin helhet, en besvarades, en bifölls 
delvis.  Mötesordförande var Cecilia Lind. Gäster var Katrin Stjernfeldt Jammeh, Henrik Fritzon och 
Susanne Simonsson. En insamling på 2508 kronor gick till UN-Women. 
 
Maj 
Som vid 8 mars ordnades inget 1 maj-firande i kvinnodistriktets egen regi, men som tidigare år deltog 
ledamöterna vid sina respektive lokala arrangemang. Ett styrelsemöte hölls den 24 maj.  
 
Juni 
Den 2 juni arrangerades en Steg-1-utbildning i Helsingborg. Den 3 juni arrangerades ett panelsamtal 
om samtyckeslagstiftningen med Yasmine Larsson och Lawen Redar på Feministisk Festival i Malmö. 
Moderator var Carina Nilsson. 
 
Juli 
 
Augusti 
Den 1 augusti drog vi igång valrörelsen på en picknick i Lunds statspark där en budkavel skickades 
iväg för att samla kvinnoklubbarnas budskap. Valupptakten hölls den 11 augusti i Folkets Park i 
Malmö. Inbjudna talare var Niklas Karlsson, Heléne Fritzon, Ingegerd Wärnersson Klara Holmberg. 
 
September 
Den 5 september besöktes Skåne av S-kvinnor på valturné, Carina Ohlsson och Susanne Andersson. 
Hållplatser var Kristianstad, Lund, Malmö och Helsingborg. På själva valdagen, 9 september var S-
kvinnorna på plats i sina arbetarekommuner. 
Styrelsen höll sin årliga strategidag den 22 september i Helsingborg. 
 
Oktober 
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Den 20 oktober arrangerades en fredskonferens i Lund. Anna Sundström, Palmecenter och Annika 
Schabbauer, Operation 1325 var föredragande. Den 27 oktober hölls en Steg-1-utbildning i Lund. 
 
November 
Den 10 november genomfördes på Backagården årets enda Kvinna i politiken, utbildningssatsningen 
som vi arrangerar tillsammans med ABF och partidistriktet. Temat var representation, makt och 
inflytande. Den 19 november hölls ett styrelsemöte. Kvinnodistriktets 110-årsjubileum firades den 25 
november i Malmö. Tidigare ordförande och anställda samlades med medlemmarna för gemensam 
återblick på de gångna åren. 
 
December 
Ett dialogmöte med klubbstyrelserna ägde rum den 8 december i Malmö. Årets sista 
styrelsemöte hölls den 14 december i Malmö. 

 

Debattartiklar 
Alla våra debattartiklar finns på vår hemsida. Under året skrevs: 

• Medeltida arvsregler – en skam för Sverige 

• Investera i fredskultur för framtida generationer 

• Debattinlägg hederskultur 

• Feministiskt Arbetsliv 

• Fredsarbete och internationell solidaritet 

• Mäns våld mot kvinnor 

• Systerskap som bistånd 

• Kampen för rösträtten 

 

Uttalanden 
Alla våra uttalanden finns på vår hemsida. Under året antogs: 

• Uttalande ang. kärnvapenförbud 

• Uttalande ang. fyra prioriterade områden i valrörelsen 

 

Representation 
Elin Gustafsson är adjungerad till partidistriktets styrelse. Elin Gustafsson har deltagit vid S-
kvinnoförbundets ordförandeträffar i Stockholm. Elin representerade S-kvinnor på S-kvinnor i 
Helsingborgs Årsmöte den 21 februari, på S-kvinnor i Malmös årsmöte den 21 mars, på S-kvinnors 
nationella ordförandeträff med förbundsstyrelsen den 26 maj, på S-kvinnor Trelleborgs 
medlemsmöte den 12 juni och på S-kvinnor Staffanstorps medlemsmöte den 8 augusti. 
 
Anna Ingers representerade S-kvinnor och appellerade på torget i Ängelholm den 23 e augusti. 
 
Hillevi Larsson är kvinnoförbundets vice ordförande.  
 
Inger Jarl Beck ingår i kvinnoförbundets och i ABF Skånes valberedning. Inger representerade S-
kvinnor på Arbetarrörelsens Arkiv den 20 november. 
 
Birgitta Eriksson är ledamot i ABF Skånes styrelse. Hon representerade S-kvinnor på 
kvinnoförbundets träff för studieledare där hon deltog tillsammans med Ann-Sofie Adermark den 29 
– 30 september. 
 
Ann-Louise Levau representerade S-kvinnor på ett medlemsmöte för S-kvinnor i Kävlinge den 2 maj. 
 
Sara Mellander representerade S-kvinnor på ett valmöte i augusti Simrishamn samt på S-kvinnor i 
Lommas årsmöte den 20 maj. 
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Madeleine Göransson deltog på kvinnoförbundets träff för internationella ledare den 24 november i 
Stockholm. 
 
Anita Ullmann var ledamot i partidistriktets valanalysgrupp.  

 

Medlemskap 
Distriktet har under året varit medlem i ABF Skåne, Centrum för Arbetarhistoria och Arbetarrörelsens 
arkiv och i UN-Women. 
 

Slutord 
Verksamhetsåret 2018 var ett händelserikt år för den feministiska kampen och för S-kvinnor i Skånes 
arbete. Främst präglades året av att det var riksdagsval i september. Men det kom också till många 
viktiga feministiska förändringar och beslut på nationell, regional och lokal nivå. Inte minst ser vi 
införandet av samtyckeslagstiftningen som en stor och viktig feministisk seger och ett bevis på varför 
en feministisk socialdemokratiskt ledd regering behövs och gör skillnad. 

2018 var ett år som följde efter vågen av #metoo-rörelsen och krisen inom Svenska Akademin, detta 
ingav hopp om att de feministiska frågorna skulle ta större plats på dagordningen inför valet. S-
kvinnor i Skåne satte tidigt agendan för årets valrörelse och hade redan under våren en upptakt där 
medlemmarna fördjupade sig i de fyra prioriterade områdena. Många engagerade sig aktivt i 
valrörelsen och S-kvinnor värvade många nya medlemmar. Vi hade en stor uppslutning på 
sommarens val-kick-off och tog mer plats inte bara i det lokala valarbetet utan även genom 
debattartiklar och i sociala medier. 

Under hösten firade distriktet 110 år med en heldag av firande på ABF-huset i Malmö. Tidigare 
ordföranden för distriktet bjöds in för att berätta om det arbete som var aktuellt och gjordes under 
den aktuella tidsperioden. Det blev en dag att minnas de systrar som gått före, den kamp de bedrivit 
och hur deras arbete varit avgörande för vad vi kan och måste fortsätta göra.  

Under året har distriktet också formerat ett tydligare arbete med de internationella frågorna, 
förutom vår internationellt ansvariga i styrelsen har många systrar engagerat sig och en lyckad 
fredskonferens hölls under hösten. Även arbetet med studier har intensifierats med hjälp av våra 
studieledare och var även temat för den dialogträff som ordnades med distriktets klubbar under 
hösten i samarbete med ABF i Skåne.  

Arbetet tillsammans med partidistriktet kring satsningen på Kvinna i politiken har fortsatt och 
resulterade i en heldag under hösten där samtliga träffar med Kvinna i politiken summerades. Det 
gavs även en möjlighet att gemensamt formulera hur det feministiska arbetet i praktiken ska gå till 
ute i våra kommuner efter valet. Många av våra medlemmar har tagit över som politiska företrädare i 
våra skånska kommuner. S-kvinnor ska både vara en kraft att formulera den politiska agendan men 
samtidigt även ta plats i de forum där vi formar politiken. 

Sammanfattningsvis var 2018 ett år där S-kvinnor i Skåne växte inte bara i antal medlemmar utan 
även i engagemang genom nya arbetssätt och synlighet i media och sociala medier. Men när vi 
lämnar 2018 är det i ett förändrat politiskt landskap där nationalistiska och högerkonservativa krafter 
vunnit allt mer mark. Där högerpartierna samarbetar med Sverigedemokraterna i flera skånska 
kommuner. Där moderater och kristdemokrater som enda jämställdhetsreform i sin servettskiss till 
budget vill avskaffa jämställdhetsmyndigheten och attackera abort-rätten. Mot detta ska vi kämpa.  

S-kvinnor i Skåne ska fortsatt vara en stark och progressiv röst för en starkare feministisk 
socialdemokrati. Vi går starka ur 2018 och ser fram emot att ta oss an 2019. Tillsammans tar vi den 
feministiska kampen! Systrar, kamrater, vi ses på barrikaderna och i mötesrummen. 
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Elin Gustafsson Inger Jarl Beck  Anna Ingers 

Anna Fernebro Ann-Louise Levau Ann-Sofie Adermark 

Birgitta Eriksson Sabina M Hultgren Sara Mellander 

 Madeleine Göransson Maria Boström-Lambrén 

 

§ 7 Årsredovisning räkenskapsåret 

 
Resultatdisponering 
Styrelsen för Skånes socialdemokratiska kvinnodistrikt föreslår att årets resultat överförs till det egna 
kapitalet.  

 
§ 8 Idaröd 
Konto Idaröd, balans-/resultaträkning 

   
     

IDARÖD Balans/Resultaträkning 2018  

     
Ingående balans 2018  1 253 347,53 

     
Ränteintäkter   4 323,12 

     
Gjorda utbetalningar, beviljade 2018, utdelningar 3 127,80 

     
Gjorda utbetalningar, beviljade 2017, utdelningar             3 851,00 

     
Utgående balans 2018  1 254 542,85 

     
Årets resultat   1 195,32 

        
   

§ 9 Rapport från arbetsgrupp Konto Idaröd 

 
Gruppens uppgift har varit att under året behandla ansökningar till Konto Idaröd, pengar som 
distriktet förvaltar efter försäljningen av sommarhemmet Idaröd. Gruppen har tagit ställning till 
ansökningarna och lagt förslag till styrelsen beträffande de inkomna ansökningarna.  
 

Under 2018 har anslag beviljats och utbetalts enligt nedan: 
 

• Ingalill Bjartén, Österlens kvinnoklubb och Ann-Louise Levau, kvinnoklubben 
Camilla deltog i Palmedagen i Örebro den 16 november 2018. 

 

§ 10a Revisionsberättelse kvinnodistriktet 
§ 10b Revisionsberättelse Idaröd 
§ 11 Beslut om ansvarsfrihet 
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§ 12 Förslag från distriktsstyrelsen 
 
a. Distriktsavgiften  

 Klubbarnas medlemsavgift till distriktet är sedan 2017 50 kronor per medlem och 
år. 

  Styrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
  att höja avgiften till 60 kronor. 
 
b. Uttalande  
 
  Förslag på uttalande kommer att finnas på plats. 

 

§ 13 Verksamhetsinriktning/Aktivitetsplan  
 
Verksamhetsinriktning 2019-2020 
 
Inledning 
Verksamhetsinriktningen för kommande verksamhetsår syftar främst till att stärka S-kvinnor som 
organisation och organisera fler feminister till jämlikhets- och jämställdhetskampen inte minst 
genom nya medlemmar och ökad engagemang i klubbarna i hela Skåne. 

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, könskamp och antirasistisk kamp 
sida vid sida. 
S-kvinnor påverkar samhällsdebatten och de politiska besluten utifrån kvinnors perspektiv. 
S-kvinnor arbetar för internationell och kvinnlig solidaritet. 
S-kvinnor utbildar medlemmarna för politiskt arbete. 

 

Skånes S-kvinnodistrikts stadgars ändamålsinriktning 
Skånes Socialdemokratiska kvinnodistrikt ska verka för ett samhälle där kvinnor och män är 
jämställda. 
Distriktets huvudsakliga uppgifter är att samla klubbar, föreningar och medlemmar samt utifrån 
förbundets program och handlingsplaner utveckla verksamheten och verka för att nya 
klubbar/föreningar bildas. 
Distriktet ska särskilt uppmärksamma klubbarnas arbete genom skolning och opinionsbildande 
arbete. 

 

Studieverksamhet och utbildning 
Distriktet och klubbar ansvarar gemensamt för utbildning i organisatoriska och politiska frågor. Det är 
viktigt att s-kvinnor ständigt förnyar och fördjupar sina kunskaper i ideologi och olika politiska frågor 
för att kunna förändra samhället.  
 
Utbildning för nya medlemmar 
Distriktet ansvarar för steg-1-utbildning. Förbundet ansvarar för steg-2-utbildningen och 
ledarskapsutbildningen.  

 
Organisatoriska frågor 
Distriktet anordnar årligen dialogmöten med kvinnoklubbarnas styrelser. 
 
Skolning för det politiska arbetet 
Kunskap krävs för att kunna påverka i den praktiska politiken. Distriktet anordnar, i samverkan med 
klubbarna, seminarier ur ett feministiskt perspektiv i aktuella frågor.  
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Vår ambition är att höja medlemmarnas kunskaper om jämställdhet så att de kan påverka politiska 
beslut med sakargument och ur ett feministiskt perspektiv. Dessa utbildningar och seminarier skall 
vara mobiliserande, kunskapshöjande, ta upp aktuella frågor och inbjuda till social gemenskap. 

 

Medlemsrekrytering 
Distriktet, i samverkan med klubbarna medverkar med information vid distriktets arrangemang, 
partidistriktskongress, valupptakter, ledarutbildningar mm. 
 
Vår ambition är att alla som delar S-kvinnors feministiska värderingar känner att det är naturligt att 
vara medlem i Skånes S-kvinnors klubbar. Vi måste ständigt hitta nya former såväl för att aktivt värva 
nya medlemmar samt för att vårda dem som ansökt om medlemskap. 

 

Opinionsbildning  
Genom att lyfta feministiska frågor påverkar S-kvinnor samhällsdebatten. S-kvinnor ser behovet av 
att påverka både internt i partiet och externt i samhället. 

 
Kommunikation 
S-kvinnodistriktet använder sig huvudsakligen av e-post för att kommunicera med medlemmar och 
klubbar. Dessutom finns en hemsida och distriktet är aktivt på sociala medier.  

 
Marknadsföring/media 
S-kvinnor är aktiva i den allmänna debatten i tidningar och andra medier. Skriver insändare och 
kommentarer.  
 
Skånes S-kvinnodistrikt ska vara en känd påtryckarorganisation.  
S-kvinnor Skåne syns och hörs i samhällsdebatten. 

 
Internationellt 
S-kvinnodistriktet arbetar för internationell solidaritet och fredsarbete. Distriktets internationella 
utskott följer förbundets internationella projektverksamhet och anordnar i samverkan med 
klubbarna seminarier. 

 

Utveckling 
Distriktet är lyhörd för klubbarnas önskemål och provar gärna nya former för klubbarna att 
organisera sig. 
 
Distriktsklubben ger möjlighet till medlemskap för kvinnor som inte kan tillhöra lokala klubbar. 
 
Hittills planerade/genomförda aktiviteter 2019 
 
Januari    
Februari 
2-3 februari   Steg-2-utbildning, Stockholm, 10 deltagare från Skåne 
5 februari   Fredsworkshop, Lund 
10 februari   Distriktsstyrelse 
 

Mars 
6 mars    Fredsworkshop, Staffanstorp 
 

April 
06 april   Informationsbord på partidistriktskongressen, Malmö 
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09 april   Fredsworkshop, Lund 
14 april   Distriktskongress S-kvinnor Skåne  
 

Maj 
07 maj    Fredsworkshop, Lund 
11 maj    Steg-1, Malmö 
 

Juni/Juli   Ombudsträffar i Malmö 
 

Augusti 
17-18 augusti   Förbundskongress, Malmö 
 

September    
21 september   Partidistriktets och sidoorganisationernas studiekonferens, 

Backagården 
 

Oktober  
05 oktober   Steg-1, Kristianstad 
26 oktober   Uppföljning till Steg-1 på Statarmuséet  
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§ 14 Budget 2019 
 
Rörelsens intäkter och lagerförändring         

 
Nettoomsättning 

   

   
3110 Ink avgifter distriktskongress 

 
18 000,00 

   
3132 Försäljning rödsaker 

 
10 000,00 

 
S:a Nettoomsättning 

 
28 000,00 

 
Övriga rörelseintäkter 

   

   
3900 Medlemsavgifter 

 
40 000,00 

   
3985 Anslag från partidistriktet 

 
264 000,00 

   
3990 övriga intäkter 

 
10 000,00 

 
S:a Övriga rörelseintäkter 

 
314 000,00 

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 
 

342 000,00 

Rörelsens kostnader 
    

 
Råvaror och förnödenheter 

   

   
4010 Distriktsårskongress (lokal, mat,mm) 

 
-10 000,00 

   

4030 Styrelsekostnader (resekostn.förtäring, 
arvode 

 
-14 000,00 

   

4040 Medlemsmöten 
(milers,resor,förtäring,lokal) 

 
-2 500,00 

   
4041 Utbildning nya medlemmar 

 
-2 500,00 

 
S:a Råvaror och förnödenheter 

 
-29 000,00 

 
Bruttoresultat 

 
313 000,00 

 
Övriga externa kostnader 

   

   
6390 Övriga kostnader 

 
-8 000,00 

   
6982 Medlemsavg andra organisationer 

 
-1 500,00 

 
S:a Övriga externa kostnader 

 
-9 500,00 

 
Personalkostnader 

   

   
7010 Löner kanslist inkl soc avg 

 
-290 000,00 

   
7331 Milersättning skattefri, anställd 

 
-5 000,00 

   
7332 Resekostnader, anställd 

 
-2 000,00 

 
S:a Personalkostnader 

 
-297 000,00 

S:a Rörelsens kostnader 
 

-335 500,00 

Rörelseresultat före avskrivningar 
 

6 500,00 

Rörelseresultat efter avskrivningar 
 

6 500,00 

Resultat före finansiella intäkter och kostnader 
 

6 500,00 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 
 

6 500,00 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 
 

6 500,00 

Bokslutsdispositioner 
    

   
8891 Avsättningar 

 
-6 500,00 

S:a Bokslutsdispositioner 
 

-6 500,00 

Beräknat resultat: 
  

 
0,00 
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§ 15 Val av styrelse, revisorer, valberedning 
 
Styrelsen:  

Kassör    2 år 

4 ledamöter   2 år 

Revisorer: 

2 revisorer   1 år 

2 revisorersättare  1 år    

 
Valberedningens förslag 

Kassör:  Anna Ingers, Helsingborg (omval)  

 

Ledamöter 2 år: Ann-Louise Levau, Lund (omval) 

  Ann-Sofie Adermark, Kristianstad (omval) 

  Birgitta Eriksson, KARL Malmö (omval) 

  Inger Jarl Beck, KARL Malmö (omval) 

  Maria Boström-Lambrén, Höör (omval) 

 

Revisorer:  Birgit Hansson, Malmö (omval) 

  Kerstin Nilsson, Kävlinge (omval) 

   

Revisorsersättare: Inger Nilsson, Helsingborg (omval) 

  Maria Nilsson, Kristianstad (omval) 
 

Övriga nominerade:  Inger Nilsson, Helsingborg som revisor 

   Veronica Larsson, Trelleborg som ledamot 

   Kim Grahn, Ystad som ledamot 

   Lisbeth Karlsson, Ystad som ledamot 

 

Valberedning: 

6 ledamöter   1 år 

därav en sammankallande  1 år 

Styrelsens förslag presenteras på årsmötet.           
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§ 16 Ombudsval till förbundskongressen 
 
Valberedningens förslag 
Ordinarie ombud: Elin Gustafsson, Lund 
   Veronica Larsson, Trelleborg 
   Sabina Månsson Hultgren, Kristianstad 
   Madeleine Göransson, Österlen 
   Lisbeth Karlsson, Ystad 
   My Rosell, Helsingborg 
   Vanja Andersson, Avantgarde Malmö 
 
Ersättare:  Kim Grahn, Ystad 
   Elin Hellqvist, Helsingborg 
   Anna Nordstrandh, Trelleborg 
   Eva Bengtsson, Eslöv 
   Sara Mellander, Malmö 
   Laila Olsen, Staffanstorp 
 

§ 17 Motioner 
 
Nr 1 S-kvinnors medlemsavgift 
 
På förbundskongressen 2017 behandlades två motioner angående medlemsavgiften i S-kvinnor. 
Såväl Stockholm stads distrikt som Skånedistriktet yrkade då på att likställa S-kvinnors 
medlemsavgifter med det systemet som antogs på partikongressen 2015, nämligen en enhetlig avgift 
på 60 kr för varje nivå.  
 
Förbundet fick i uppdrag att göra en enkät om hur ekonomin ser ut i distrikt och klubbar, samt att 
sedan göra en remiss till distrikt och klubbar med förslag på avgiftskonstruktion. Förbundet ansåg 
att det krävs en djupare analys tillsammans med distrikt och klubbar för att komma fram till vilken 
avgiftskonstruktion S-kvinnor kan ha. 
 
I remissen som skickades ut av förbundet under hösten 2018 förekommer dock inte de lagda 
förslagen från Stockholm stad och Skåne som alternativ. Detta är förvånansvärt, inte minst med 
tanke på båda distriktens storlek som sammanlagt står för drygt 20% procent av S-kvinnors 
medlemmar. 
 
Fördelarna som har förklarats och debatterats, inte bara på 2017 års förbundskongress är stora. Det 
handlar inte bara om ett mera rättvist system utan även om en enorm administrativ avlastning. 
Därtill kommer även en pedagogisk förenkling vad gäller samtal med potentiella nya medlemmar 
som på ett lättfattligt sätt kan få svar på sina frågor vad gäller medlemsavgifter i partiet och i S-
kvinnor. 
 
Inget av de i remissen angivna alternativen tar hänsyn till de yrkanden som lades av 2017 års 
motionärer, nämligen en enhetlig medlemsavgift på alla nivåer, anpassad till partiets system. 
Däremot kvarstår förbundets enda argument, nämligen att ett system med 60/60/60 kronor skulle 
vara på bekostnad av tidskriften Morgonbris. 
 
Vi vill på inget vis ifrågasätta vare sig kvalité eller betydelse av Morgonbris. Däremot är vi övertygade 
att förbundet kommer att hitta alternativa besparingsmöjligheter för att kompensera en minskad 
förbundsavgift. Det kan exempelvis handla om hel eller delvis digital publicering av tidskriften. Vi vill 
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dock med denna motion och i dess behandling inte diskutera utgivandet av Morgonbris utan enbart 
medlemsavgiften. Vi finner inte att något annat alternativ än just en fullständig reformering analogt 
till partiets är den rätta vägen framåt för S-kvinnor. 
 
Därför håller vi fast vid vårt krav som baseras på Skånes distriktskongressers enhälliga beslut 2017 
och 2019 och yrkar 
 
att  förbundskongressen beslutar om ändring av medlemsavgiften så att den likställs 

partiets med 60 kronor till förbundet, 60 kronor till distrikt och 60 kronor till klubbar, 
 
att den gemensamma avgiften börjar tillämpas från och med den 1 januari 2020. 
 
S-kvinnor i Skånes distriktsstyrelse, 2019-02-10 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 

att bifalla motionen, 
att motionen översänds till förbundskongressen. 

Nr 2 Barndomstol 
 
Barn i fokus   
När våld och övergrepp sker inom familjen läggs ofta polisutredningar ner på grund av att det är svårt 
att lägga fram bevis. 
Detta ger till resultat att barnet tvingas att ha sin förövare till fortsatt vårdnadshavare. 
Den anta föräldern skyddar naturligtvis sitt barn från umgänge med förövaren och riskerar att förlora 
vårdnaden helt. 
Vid vårdnadssabotage kan man förlora vårdnaden om barnet varvid barnet placeras hos den 
olämpliga föräldern. 
Barnen behöver förstås och lyssnas på. Deras egen röst är viktig för en trygg och säker framtid. 
I många andra länder finns det Barndomstol men saknas i Sverige  
 
Därför yrkar jag på  
-att det inrättas en Barndomstol  
-att se över utbildningar för socionomer med specialkompetens för barns bästa   
-att Skånes S-kvinnor bifaller denna och översänder den till den skånska Riksdagsgruppen 
-att Skånes S-kvinnor sänder denna till S-kvinnors förbundskongress 
 
Birgitta Öhman 
Österlens S-kvinnor och Albo S-förening 
 
Österlens S-kvinnor har vid sitt årsmöte den 19/2 2019 antagit denna som sin egen och översänt den 
till 
Skånes S-kvinnors distriktskongress för behandling 
Skånes S-kvinnor översänder denna till S-kvinnors förbundskongress för behandling 
 
Simrishamn 19/2 2019 
Ingalill Bjartén 
Ordförande i Österlens S-kvinnor 
 
Utlåtande 2 
 
Motionären lyfter en väldigt viktig princip, barn i fokus. Vi ser ofta att barns berättelser inte blir 
hörda och precis som motionären beskriver får förövare behålla vårdnaden om barnen. När sedan 
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barnen vägrar träffa förövaren blir den andra vårdnadshavaren anklagad och ibland dömd för 
vårdnadssabotage.  
 
Barns röster och upplevelser är viktiga och de ska tas på allvar. Sverige har ratificerat 
barnkonventionen och från och med den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. 
Barnkonventionen utgår ifrån 4 grundprinciper som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som 
berör barn. Två av dem är artikel 3 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som berör barn och 
artikel 12 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Det är två viktiga 
aspekter som tillsammans med resten av barnkonventionen bör ingå i exempelvis utbildningar för 
socionomer med specialkompetens för barns bästa. 
 
Ytterligare ett led i att barnens röst verkligen tas på allvar är att det inrättas en barndomstol som 
lyfter ut dessa fall som berör barn. En barndomstol skulle kunna verka för en tryggare rättssäkerhet 
för barn som kan säkra deras framtid ur ett barnperspektiv.  
 
Distriktsstyrelsen är positiv till motionens intentioner men ser även att en lagöversyn är ett led i att 
barns röster tas på allvar som även måste göras i samband med eventuell inrättning av en 
barndomstol. Vidare anser vi att det är viktigt att driva frågan om att se över utbildningar för 
socionomer. Men då vi delar motionärens grundsyn vill vi ändå besvara attsats ett och bifalla 
resterande attsatser. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 

att besvara attsats 1, 
att bifalla attsatserna 2, 3 och 4, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till förbundskongressen och till Skånes 
riksdagsgrupp. 

Nr 3 Sjuka ska garanteras trygghet 
 
En analys från LO Skåne visar att andelen personer som fått avslag på sin sjukpenning ökat kraftigt 
senaste åren. Prövning vid sjukdag 180 har ökat från 0,8 procent 2014 till 7,4 procent 2017. Det är 
framförallt arbetarkvinnorna anslutna till LO yrken som drabbats hårdast och som hamnat I kläm.  
 
Målet med ett sjukpenningtal till 9 dagar har inneburit att bristerna I sjukförsäkringen förstärkts än 
mer. 
Försäkringskassan gör I dagsläget allt för snäva tolkningar av lagstiftningen. Ingen hänsyn tas till 
individuella rehabiliteringsbehov.  
 
Gamla klass- och könsorättvisor återskapas och förstärks när människor som blivit för sjuka för att 
kunna arbeta inte längre får den ekonomiska tryggheten utan istället tvingas förlita sig på anhöriga, 
vänner och välgörenhetsorganisationer efter att de nekats stöd från sjukförsäkringen. Tilltron till hela 
välfärdsstaten urgröps därmed.  
 
Det behövs en ny rehabiliterings- och omställningsperiod, där såväl staten som arbetsmarknadens 
parter ingår. De fem mest akuta åtgärderna kan kort sammanfattas: 
 

1. Kraven vid sjukförsäkringens tidsgränser måste mjukas upp och ta större hänsyn till att 
personer har olika rehabiliteringsbehov. Dessutom måste den enskilde rustas med tydliga 
rehabiliteringsrättigheter 

2. Sjukförsäkringen måste åter bli en försäkring som garanterar den som drabbas av ohälsa ett 
rimligt och fullgott inkomstskydd. Inkomsttaket måste höjas så att åtminstone 80 procent av 
de försäkrade får 80 procent av sin inkomsts från försäkringen. 

3. Sjukersättningen (tidigare förtidspension) måste höjas och kvalifikationskraven för att få 
sjukersättning bli mer rimliga så att långtidssjuka garanteras ekonomisk trygghet. Rätten till 
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sjukersättning måste förlängas så att alla har möjlighet att skjuta upp uttaget av allmän 
pension.  

4. Målstyrningen av Försäkringskassan måste förändras så att fler garanteras trygghet när de är 
så sjuka att de inte kan jobba.  

5. Karensen I sjukförsäkringen måste avskaffas och sjukpenningen ska vara 80 procent under 
hela sjukperioden. 

Därför yrkar jag: 
 
Att – S-kvinnor Skåne antar motionen som sin egen och skickar den vidare till S-        
          kvinnors förbundskongress 
 
Att – S-kvinnor driver på och verkar I enlighet med motionens intentioner  
 
Inskickad som enskild av 
Ann-Louise Levau 
S-kvinnor Camilla Lund 
 
Utlåtande 3 
 
Det är många som tvingas kämpa hårt för rätten att vara sjukskriven och att få en ersättning som går 
att leva på under sjukskrivningstiden. Läkarintyg som bekräftar nedsatt eller obefintlig arbetsförmåga 
ifrågasätts och ignoreras i alltför många fall. Kvinnor är särskilt drabbade och i många fall beror deras 
sjukdom på dåliga arbetsvillkor och dubbelarbete - på jobbet och hemma. Vi måste stå upp för sjukas 
rätt att vara sjukskrivna, för ekonomisk trygghet och för rehabilitering!  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 

att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till förbundskongressen. 

Nr 4 Kvinnohat som grund för hatbrott: Femicide 
 
Så länge vi kan minnas har kvinnor mördats på grund av att de är kvinnor. De patriarkala strukturerna 
lever och frodas runt omkring hos varje dag. Vi socialdemokrater och S-kvinnor i synnerhet har alltid 
arbetat för ett jämställt samhälle där kvinnor ska slippa utsättas för sexism och kvinnohat. Vi är inte 
där ännu och fortfarande mördas kvinnor i Sverige varje år på grund av att de just är kvinnor.  
 
Det är av yttersta vikt att vi tillsammans arbetar på flera plan för att komma till bukt med dessa 
problem. Många saker görs redan, många saker har påbörjats men det behövs ytterligare agerande 
för att uppnå vårt mål ett jämställt och jämlikt samhälle. Några sådana agerande och steg på vägen 
där Socialdemokraterna hade behövt ta tydligare ställning rör att:  

- Sexistiska och kvinnohatande motiv ska innebära straffskärpning, om ett motiv för brottet 
har varit att kränka personen på grund av att hon är kvinna ska brottet klassas som hatbrott, 
vilket innebär en straffskärpning. 

- Mäns dödande av kvinnor ska definieras som femicide när motivet är kvinnohat. 
- Pornografi ska klassas som hate speech (hets mot folkgrupp) mot kvinnor.  

 
Därför yrkar jag att: 
 

- S-kvinnor Skåne antar motionen som sin egen och skickar den vidare till S-kvinnors 
förbundskongress.  

- Att S-kvinnor i Skåne driver frågan i enlighet med motionens intentioner.  
 
Inskickad av: 
S-kvinnor Kristianstad-Åhus har vid årsmöte den 13 februari 2019 antagit motionen som sin egen. 
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Sabina Månsson Hultgren 
 
Utlåtande 4 
 
Distriktsstyrelsen håller med motionären om att att vi måste jobba tillsammans på många sätt för att 
bekämpa patriarkala och sexistiska strukturer. Mäns våld mot kvinnor måste stoppas. Att kvinnor till 
och med dödas på grund av hat för att de just är kvinnor, ofta efter upprepat våld under en längre 
tid, är helt oacceptabelt. Genom att benämna dessa brott för femicide och se hatbrott som grund 
menar distriktsstyrelsen skulle tydliggöra de fall som annars blir ett nummer i statistiken bland andra 
brott. Det finns redan bland annat en kvinnofridslagstiftning som tillämpas, att driva frågan om att 
ytterligare stärka arbetet med att stoppa hat och hot mot kvinnor ser vi därför som väldigt viktigt. 
 
Vi tycker också det är viktigt att driva på för ytterligare krafttag när det gäller att stoppa pornografi 
som i sig är en del av den objektifieringen av kvinnokroppen. Objektifiering av kvinnokroppen är en 
av flera konsekvenser i sexistiska och patriarkala strukturer som i sin tur leder till en skev könsbild 
samt syn på sexualitet. Att driva frågan om att pornografi borde klassas som hets mot folkgrupp är 
därför något som distriktsstyrelsen tycker borde gå i linje med detta. 
 
Vi hade under förra mandatperioden Sveriges första feministiska regering, det är bra och viktigt men 
mer måste göras. S-kvinnor måste fortsätta driva på för nya reformer som bidrar till att män och 
kvinnor fullt ut ska ha samma rättigheter och möjligheter.  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 

att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till förbundskongressen. 

Nr 5 Högkostnadsskydd  
 
Varje år får ca 10 000 män i Sverige prostatacancer vilket gör att prostatacancer är en av Sveriges 
vanligaste cancersjukdomar.  
Tekniken för att behandling går framåt men trots det så finns det biverkningar som är avgörande för 
livskvalitén. 
Erektil dysfunktion, ED, är en komplikation efter behandling av prostatacancer. Medicinering för 
detta är ett potenshöjande preparat såsom Viagra, Cialis och Levitra. 
Läkemedlen är receptbelagda och väldigt dyra. Tyvärr omfattas inte dessa läkemedel av 
högkostnadsskyddet.  
Det är synnerligen inkonsekvent och orättvist att patienter med prostatacancer ska förvägras 
högkostnadsskydd för skador som uppkommer pga behandling. Ett problem för/ många innebär 
också att man av rent ekonomiska skäl måste avstå rekommenderad behandling. Följden blir en 
sänkt livskvalitet som egentligen kunde åtgärdats. 
   
Jag yrkar att  
 
- att de patienter som behandlats för prostatacancer ska läkemedel för potenshöjande preparat 
omfattas av högkostnadsskyddet  
-att Skånes S-kvinnor bifaller denna och översänder den till den skånska riksdagsgruppen 
-att Skånes S-kvinnor sänder denna till S-kvinnors förbundskongress 
 
Pia Ingvarsson  
Österlens S-kvinnor har vid sitt årsmöte den 19/2 2019 antagit denna som sin egen och översänt 
denna till Skånes S-kvinnors distriktskongress för behandling 
Och att Skånes S-kvinnor översänder denna till S-kvinnors förbundskongress för behandling 
Simrishamn 19/2 2019 
Ingalill Bjartén 
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Ordförande i Österlens S-kvinnor 
 
Utlåtande 5 
 
Motionären vill att de patienter som behandlats för prostatacancer ska erhålla potenshöjande 
preparat som omfattas av högkostnadsskyddet. Dels drabbas inte alla som haft prostatacancer av 
impotens och dels finns det andra läkemedel mot impotens (ED, erektil dysfunktion) som redan idag 
ingår i högkostnadsskyddet.  
 
S-kvinnors distriktsstyrelse har full förståelse och empati för de drabbade männen men det behöver 
också påpekas att vi som kvinnoförbund har att driva en rad frågor på området kvinnors hälsa där det 
finns många läkemedel som kvinnor efterfrågar och behöver men som inte ingår i 
högkostnadsskyddet, däribland ett flertal preventivmedel.  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 

att avslå motionen. 

Nr 6 Från vapenexport till civil produktion och inrättande av ett fredsdepartement 
 
Nedrustningsambassadör Inga Thorsson ledde i början av 1980-talet en statlig utredning som 
anvisade en rad vägar för att åstadkomma omställning från vapenexport till produktion och export av 
civila produkter. Ett av hennes förslag var att en särskild myndighet inrättas för denna omställning.  
Det är dags att nu ta tag i Inga Thorssons förslag. Bakgrunden är att det i hela världen finns stora 
behov av teknisk utrustning för att möta miljö- och klimathot och bekämpa fattigdom. Och vi i 
Sverige har möjlighet att gå före, vara ett humanistiskt föredöme, utmana vapenindustrin och ställa 
om från militär produktion till civil. 
Inga Thorsson föreslog en myndighet som skulle sortera direkt under utrikesdepartementet eller 
under ett eget departement. Ett freds- och nedrustningsdepartementet under ledning av en freds- 
och nedrustningsminister. 
Vi anser att det inte räcker med att minska vapenexporten och granska de länder som vi säljer till. 
Vapnen, som vi säljer till godkända länder, säljs ofta vidare och leder till krig, inbördeskrig och 
människors död. Att säga nej till vapenexport är ett viktigt steg i arbetet för en framtida global 
fredskultur. Partiet bör verka för att all svensk vapenexport upphör.  
 
Det finns flera vägar att gå i strävan att lägga om från vapentillverkning till civil produktion. Ett 
exempel är att i stället för att SAAB bygger JAS Gripen kan företagets avancerade kunskaper 
kanaliseras till byggande av räddningshelikoptrar. I stället för att bygga för död och förintelse kan vi 
bygga för att rädda liv och materiella egendomar. Glöm inte Estonia och bränderna som ödelade 
stora områden av skog. 
Det finns också möjligheter att tillverka robotar som röjer gamla minfält utan inblandning av 
människor och djur. Dessa kunskaper kan på ett utmärkt sätt komma till nytta i fredens gagn i stället 
för vapen som har motsatt verkan. 
 
Jag yrkar därför 
 
-Att det är dags att gå i Inga Thorssons fotspår. Riksdagsgruppen (s) bör få i uppgift att verka för en 
utredning om den svenska vapenexporten och huruvida det är möjligt att omvandla 
vapentillverkningen till civil produktion. I utredningen bör man också ta ställning till om det är 
möjlighet att inrätta en fredsmyndighet. 
- att Skånes S-kvinnor bifaller denna och 
- att Skånes S-kvinnor sänder denna till S-kvinnors förbundskongress. 
 
Hannas och Simrishamn 
Ingalill Bjartén 
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Österlens S-kvinnor och Albo S-förening 
 
Österlens S-kvinnor har vid sitt årsmöte den 19/2 2019 antagit denna som sin egen och översänt den 
till Skånes S-kvinnors distriktskongress för behandling 
Och att Skånes S-kvinnor översänder denna till S-kvinnors förbundskongress för behandling 
 
Simrishamn den 19/2 20 
Ingalill Bjartén 
Ordförande i Österlens S-kvinnor 
 
Utlåtande 6 
 
Motionären lyfter en livsviktig fråga kopplat till Inga Thorssons utredning vad gäller nedrustning och 
en omställning från vapenproduktion till civil produktion. År 1978 fick Inga Thorsson i uppdrag som 
ordförande för den svenska nedrustningsdelegationen leda FN:s expertgrupp om sambandet mellan 
nedrustning och utveckling. Resultatet i rapporten visade ett starkt negativt samband mellan 
rustningskostnader och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna. På regeringens uppdrag 1984 
presenterade Thorsson också en stor utredning om nedrustning och omställning till civil produktion i 
Sverige.  
Patriarkala maktstrukturer har sedan länge präglat säkerhetspolitiken globalt där upprustning och 
militarism går före människors behov, utveckling och säkerhet. Vapenexporten har tredubblats i 
Sverige sedan början på 2000-talet. Exporten uppgick år 2017 till 11,3 miljarder kronor. Det gynnar 
inte fred och utveckling i världen. Sveriges regering bedriver världens första feministiska 
utrikespolitik sedan 2016 som arbetar med globala lösningar för fred, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter. Ett arbetssätt där det humanitära perspektivet sätts främst. Där våld och vapen står för 
humanitära katastrofer. En freds och solidaritets politik som vi bestämt ska fortsätta med.  
DS håller med motionären om att det är dags att lyfta Inga Thorssons förslag och tillsätta en 
utredning om en omställning från vapenproduktion till civil produktion och inrättandet av en 
fredsmyndighet. Även om det är statsministern som utser departement, ansvarsområden och 
ministerposter är vi ändå positiva till om en fredsmyndighet även hade inneburit ett 
fredsdepartement som också nämns i brödtexten.  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 

att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till förbundskongressen. 

Nr 7 Statlig utredning om hur porrens skadeverkningar ska begränsas för ökad folkhälsa 
 
Vi socialdemokrater har under lång tid arbetat för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi har 
exempelvis ökat stödet till kvinnojourerna och vi har tagit fram en nationell strategi. Men en viktig 
del i frågan om mäns våld mot kvinnor är porren och dess skadeverkningar. S-kvinnor driver frågan 
om att barn ska få en uppväxt utan porr och att alla kommuner ska inför porrfilter i skolan. Men det 
räcker inte. Porr handlar inte om sex, porrindustrin är människofientlig, kvinnohatande och rasistisk. 
Omfattningen och spridningen av kommersiell porr, framför allt på internet, har ökat lavinartat under 
flera decennier, samtidigt har porren blivit alltmer våldsam. Forskning och vetenskapliga studier om 
porr visar att porren utgör katalysator och inspiration till mäns sexuella aggressioner. Dagens porr 
finns tillgänglig i allas mobiler, paddor och datorer dygnet runt, var du än befinner dig. Samhällets 
insatser för att förebygga mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer är verkningslösa om vi 
samtidigt tillåter att porren med sitt motsatta budskap finns tillgänglig två klick bort i varje 
mobiltelefon. Hur ska en 12-åring förhålla sig till budskapet att riktiga män vill spotta på, ta stryptag 
på och kalla kvinnor för horor? Sverige har tagit ledningen i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och 
barn genom kvinnofridslagstiftningen, sexköpslagen och lagen mot barnaga. Det var många som sade 
att det var omöjligt. Men vi gjorde det. Vi har visat vägen för jämställdhet, kvinnofrid och barnfrid. 
Den världsbilden ska vi fortsätta förmedla till barn, unga och vuxna. Porrindustrin står för det totalt 



20 

 

motsatta. Låt inte den industrin och dess förespråkare få fortsätta stå i vägen för ett jämställt 
samhälle fritt från våld. Porrindustrin påverkar många människor i större utsträckning än vad vi tror 
och vi behöver forska mer i den frågan för att komma någonstans.  
 
Därför yrkar jag att: 

 
- Att S-kvinnors Skåne distriktskongress antar motionen och skickar den vidare till S-kvinnors 

förbundskongress. 
 

- S-kvinnor verkar för att regeringen tillsätter en utredning om hur porrens skadeverkningar ska 
begränsas för en ökad folkhälsa.  

 
- S-kvinnor verkar för en moderniserad sex- och samlevnadsundervisning så att den förebygger 

sexuella övergrepp och främjar jämställdhet med hjälp av kritiskt och kunskapsunderbyggt 
förhållningssätt till porr.  
 
S-kvinnor Kristianstad-Åhus har vid årsmöte den 13 februari 2019 antagit motionen som sin 
egen. 
Sabina Månsson Hultgren 

 
Utlåtande 7 
 
Distriktsstyrelsen håller helt med motionären om att vi måste ta nya steg utifrån de åtgärder som 
den förra regeringen vidtog när det gäller mäns våld mot kvinnor. Det finns tydliga mål och riktlinjer 
men vi behöver få fler tydliga förslag för hur bland annat porren ska bekämpas. S-kvinnor måste vara 
den som går i täten! 
 
Precis som motionären lyfter finns porr idag tillgängligt väldigt lätt, ofta bara ett knapptryck bort på 
mobilen, vilket gör att många barn tidigt tar del av porr. Om vi på riktigt vill nå ett jämställt samhälle 
där alla ha rätt till sin egen kropp och inte påverkas av skeva könsmönster eller syn på sex- och 
samlevnad måste krafttag till för att stoppa porrindustrin och spridning samt åtkomst av porr. Därför 
menar distriktsstyrelsen att motionärens förslag att S-kvinnor nationellt driver frågan om en 
utredning samt moderniserad undervisning i skolan kring sex- och samlevnad är väldigt viktigt.  
 
S-kvinnor i Skånes distriktsstyrelse välkomnar att regeringen tagit vissa initiativ på området, särskilt 
efter #metoo men vi anser också att vi alltid måste stå i framkant och driva på för förändring 
snabbare. Att Sverige som ett av världens jämställda länder har en så utbredd åtkomst av porr är inte 
en ekvation som går ihop. Vi vill särskilt också understryka att motionärens förslag är en extra viktig 
del i arbetet efter införandet av samtyckeslagstiftningen. Den nya lagen är revolutionerande och en 
viktig feministisk seger, men för att den ska nå resultat fullt ut krävs att vi bryter könsstereotypa och 
sexistiska strukturer samt jobbar förebyggande. Det ser vi att motionen bidrar till väldigt bra.  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 

att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till förbundskongressen. 

Nr 8 Motion mot nazism 
 
Nazisterna sprider sin ideologi snabbt och organiserar och registrerar sig för att kunna bli valbara i 
vårt demokratiska land. Detta är ett stort problem mot Sverige, Europa och världen. Stoppar vi inte 
detta i tid så är risken stor att de mörka krafterna inom rasistiska och nazistiska organisationer 
avskaffar demokratin.  
 
Jag yrkar på att distriktskongressen beslutar om:  
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- att regeringen får i uppdrag att utreda möjligheten att lagstadga om följande områden utan 

att för den skull störa grundlagen: 
 

- förbjuda all slags nazistiska symboler 
 

- förbjuda att nazistiska och rasistiska partier får vara valbara till riksdag, landsting och 
kommunval  

 
- förbjuda köp av nazistiskt material både i handel och via internet 

 
- att all organiserad nazism och nazistiska demonstrationer förbjuds  

 
- utöka straffskalan till att omfatta mer än bara hatbrott  

 
- Skånes S-kvinnor bifaller denna  

 
- Skånes S-kvinnor sänder denna till S-kvinnors förbundskongress 

 
 
Ulrika Persson, Simrishamn  
 
Österlens S-kvinnor har vid sitt årsmöte den 19/2 2019 antagit denna som sin egen och översänt den 
till 
Skånes S-kvinnors distriktskongress för behandling 
Och att Skånes S-kvinnor översänder denna till S-kvinnors förbundskongress för behandling 
 
Simrishamn den 19/2 2019 
Ingalill Bjartén 
Ordförande i Österlens S-kvinnor 

 
Utlåtande 8 

Behöver demokratin vara hårdare mot de som vill avskaffa demokratin? Svaret är ja! 

Demokratin tillåter rasistiska sekter som NMR att utöva sin mötesfrihet – men inte att hetsa mot 
folkgrupp, ägna sig åt olaga hot eller störa andras möten. Detta är inte en lagstiftning som skyddar 
vårt öppna demokratiska samhälle  

Den förra socialdemokratiska tog beslut om att tillsätta en utredning efter valet om att utreda ett 
förbud mot rasistiska organisationer och deltagande i sådana organisationer. Ett förbud mot 
organisationer vars verksamhet innebär förföljelse av vissa folkgrupper har stöd i regeringsformen 
och skulle inte kräva en grundlagsändring. 

Motionens första attsats bör lyftas fram och de övriga attsatserna bör ingå i utredningsdirektivet. 

Det är angeläget att regeringen skyndar på arbetet att få tillstånd en utredning och ett lagförslag 
utifrån motionens intention. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 

att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till förbundskongressen. 
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Nr 9 Motion angående Vård av barn 
 
Ersättning för ”Vård av barn” ska gälla även vid möten med andra myndigheter än enbart BUP.  
 
Barn och ungdomar med psykisk ohälsa behöver sina föräldrar och föräldrarna vill vara där för sitt 
barn.  
 
Vid barns sjukdom finns det idag möjlighet att stanna hemma från arbetet och då utgår det 
ekonomisk ersättning i form av VAB ”vård av barn”.  
 
Föräldrar till barn som mår psykiskt dåligt har däremot ingen möjlighet att få ersättning utan att först 
behöva gå till en läkare och få ett läkarintyg.  
 
Att vara förälder till ett barn som mår psykiskt dåligt innebär inte bara att vara där för sitt barn utan 
också närvara vid möten med t ex socialtjänst, skola och andra myndigheter och det innebär att man 
måste vara ledig från sitt arbete.  
 
Jag föreslår kongressen besluta  
 

- möten med skola och myndigheter inkluderas i ersättning för Vård av barn 
- att Skånes S-kvinnor bifaller denna och översänder den till den skånska riksdagsgruppen 
- att Skånes S-kvinnor sänder denna till S-kvinnors förbundskongress 

 
Ulrika Persson   
 
Österlens S-kvinnor har vid sitt årsmöte den 19/2 2019 antagit denna som sin egen och översänt den 
till 
Skånes S-kvinnors distriktskongress för behandling 
Och att S-kvinnor i Skåne översänder denna till S-kvinnors förbundskongress för behandling 
 
Simrishamn den 19/2 2019 
Ingalill Bjartén 
Österlens S-kvinnor 
 
Utlåtande 9 
Motionären lyfter en väldigt viktig fråga gällande hur vårdnadshavare bättre kan ges möjlighet att 
stötta när ens barn mår psykiskt dåligt. Tyvärr lider allt fler barn och unga av psykisk ohälsa, detta 
måste vi göra något åt. Dels menar distriktsstyrelsen att mer resurser borde tillföras skolan samt 
kultur- och fritidsverksamhet så att psykisk ohälsa kan upptäckas tidigt och på så sätt möjliggöra att 
barnet kan få hjälp exempelvis via skolan under skoltid.  
 
Alla barn som mår psykiskt dåligt behöver inte hjälp av BUP eller andra myndigheter, men när det 
behövs är det självklart viktigt att det finns möjlighet att få tid snabbt samt att en vårdnadshavare 
kan vara med och stötta om så behövs. Även när det då krävs möten för kontakt med skola som 
motionären lyfter.  
 
Idag får du ta ut tillfällig föräldrapenning bland annat om du följer med barnet till läkare, 
barnavårdscentral, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri. S-kvinnor i Skåne anser principiellt att 
samma så kallade vab-regler borde gälla för psykisk ohälsa såväl som fysisk ohälsa. Vi tycker därför 
det borde undersökas vilka andra myndigheter som hade behövts inkluderas oavsett psykisk eller 
fysisk sjukdom så det blir tydligt vad som gäller. 
 
Tyvärr kan inte S-kvinnors distriktskongress skicka motionen till riksdagsgruppen och S-kvinnor 
nationellt kan inte besluta i frågan. Även om vi delar motionärens grundsyn menar vi att det inte är 
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rimligt att ersättning som finns vid vård av barn ska kunna utgå vid alla olika möten med skola och 
myndigheter. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 

att avslå motionen. 

Nr 10 Motion om att internationella kvinnodagen, den 8 mars blir officiell helgdag 
 
Runt om i Europa höjs röster föra att göra internationella kvinnodagen till officiell helgdag. Det finns 

flera argument till det men ett argument som gäller så väl för Sverige som för de flesta andra länder 

är kvinnors betydligt lägre årsinkomster. Flera av oss har deltagit i manifestationer som 

uppmärksammat att kvinnor bör få sluta sin arbetsdag tidigare eftersom deras löner inte motsvarar 

männens. Totalt handlar det om att kvinnor under en arbetslivstid tjänar ca 3,6 miljoner kronor 

mindre än män. Nu tycker vi att det är hög tid att ta det ett steg längre och det gör vi genom att yrka 

på att internationella kvinnodagen ska bli officiell helgdag.  

Vi hoppas på så sätt att dagen kan användas för reflektion och ge en ökad medvetenhet hos hela 

befolkningen att se denna orättfärdiga orättvisa. Vi har inte tid att vänta de prognostiserande dryga 

60 år som World economic forum förutspår det kommer att ta de nordiska länderna för att nå fram 

till ett jämställt samhälle.  

Utifrån ovan nämnda yrkar vi på att: 

- S-kvinnor verkar för att internationella kvinnodagen den 8 mars blir en officiell helgdag 

- S-kvinnors distriktskongress antar motionen som sin egen 

S-kvinnor Helsingborg har vid årsmöte den 13 februari 2019 antagit motionen 

Åsa Holmqvist    Inger Nilsson 

Helsingborgs S-kvinnor 

Utlåtande 10 

Ett 20-tal länder i världen har redan gjort internationella kvinnodagen till nationell helgdag, senast 

delstaten Berlin med knappt fyra miljoner invånare. I Berlin drevs beslutet fram av den rödgröna 

regeringen som ett sätt att lyfta arbetet för jämställdhet och hedra kvinnokampen. Den 8 mars hölls 

manifestationer för kvinnors rättigheter runtom i Berlin.  

Här i Sverige har vi gjort arbetarnas kampdag 1 maj till nationell helgdag. Ett naturligt steg vidare 

vore att även göra kvinnokampens dag – 8 mars – till helgdag. Det skulle bli en tydlig markering för 

kvinnors rättigheter och bidra till att fler hade möjlighet att delta på manifestationer denna dag.  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 

att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till förbundskongressen. 

Nr 11 Motion om spelreklamförbud. 

Spelmissbruk har långtgående konsekvenser. Missbrukaren spelar ofta bort allt och kan även hamna i 
kriminalitet för att få in pengar. Spelskulder driver människor till kriminella kretsar, där kan de få tag i 
snabba pengar. 
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Inte sällan läser vi om människor som förskingrar pengar från familjemedlemmar, vänner, föreningar, 
via sina jobb. Vi läser också om självmord, och vi vet att självmordsfrekvensen är betydligt högre för 
dom med spelmissbruk än för genomsnittet i befolkningen. Spelmissbruk räknas nu för tiden som 
beroendesjukdom, inte som en impulskontrollstörning vilket det tidigare klassades som. Därmed kan 
spelmissbruk jämställas med alkohol- och narkotikaberoende. Kommunerna har också fått ansvar för 
spelberoende, precis som för alkohol och drogberoende. 

Vi ser inte narkotika reklam på tv, i tidningarna, på nätet, i radio. Däremot så ser vi reklam, nu får 
tiden, endast denna reklam, överallt. 

Vi har fått ett lag som ställer krav på spelbolag. Den lagen är uddlös så länge reklamen skickas 
obarmhärtigt ut till allmänheten. 

Italien har som första land i EU infört totalförbud mot spelreklam, just på grund av många 
spelmissbrukare. Vad är det som hindrar oss från att följa i Italiens spår? 

Jag yrkar på  

-att Sverige inför förbud mot spelreklam 

-att s-kvinnors kongress bifaller motionen 

-att motionen skickas till riksdagsgruppen  

S-kvinnor Helsingborg har vid årsmöte den 13 februari 2019 antagit motionen som sin egen. 

Tonka Frodlund 

Helsingborgs S kvinnor 

Utlåtande 11 

Distriktsstyrelsen håller med motionären om att frågan om spelreklam är ett stort 
samhällsbekymmer.  
Det tog lång tid att få spelmissbruk erkänt som en missbrukssjukdom med rätt att få samma hjälp 
som de som har missbrukssjukdomar relaterat till narkotiska preparat och alkohol. Det ställer 
emellertid större krav på Socialförvaltningen att kunna bistå med hjälp, en hjälp som kommer öka i 
takt med att de spelberoende efterhand tar kontakt. Många spelberoende hamnar dessutom i svåra 
skuldfällor. Självmorden ökar också mycket riktigt för dem med spelmissbruk. 
Civilminister Ardalan Shekarabi vill se en kraftig minskning av spelreklamen och därför satt press på 
spelbolagen fram till den siste mars. Har inget hänt fram till dess, finns möjlighet för regeringen att 
lägga fram förslag om lagskärpning istället.   
Distriktsstyrelsen är enig med motionären och tycker därför det är helt rätt att införa ett förbud mot 
spelreklam. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 

att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till förbundskongressen och till Skånes 
riksdagsgrupp. 

Nr 12 Byt namn från särskola till utvecklingsskola  

Vad är särskola? Särskola är en skola för elever med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. De 
klarar inte den vanliga skolan, eftersom de behöver längre tid för att lära sig nya saker. 
Undervisningen sker därför i ett långsamt tempo.  
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Vem går i särskola? Särskolan vänder sig till elever med utvecklingsstörning, samt till elever som har 
fått en hjärnskada som påverkar begåvningen.  

När startade särskolan? Särskolan i Sverige har funnits sedan 1968.  

Vad omfattar särskolan? Särskolan omfattar en obligatorisk nioårig grundsärskola (med ett frivilligt 
tionde år), gymnasiesärskola och särvux. 

Namnet särskola är väldigt nedlåtande och används ofta nedsättande mot elever som går i särskolan. 

Utvecklingsskola är ett namn som bättre beskriver vilka elever som går där.  

Namnet särskola fungerade säkert bra för 50 år sedan, men det har hänt mycket i samhället sedan 

dess. Därför behövs ett modernt namn på denna viktiga skolform. 

Namnändringen måste göras i Skollagen. Där används orden särskola, grundsärskola, 
gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. De finns i flera av lagens kapitel. På samtliga 
ställen i lagtexten måste dessa ord ändras till utvecklingsskola, grundutvecklingsskola, 
gymnasieutvecklingsskola respektive utvecklingsskola för vuxna. 

Jag vill att särskolan byter namn till utvecklingsskola och att det socialdemokratiska kvinnoförbundet 
gör den här frågan till sin egen och driver på i riksdagen för en förändring. 

Matilda Ljung, 
S-kvinnor i Trelleborg 
 
S-kvinnor i Trelleborg har vid årsmötet 14 februari 2019 antagit motionen och beslutat att sända den 

vidare till det socialdemokratiska kvinnoförbundet, S-kvinnor. 

S-kvinnor i Trelleborg kräver:  

Att S-kvinnor i Skåne antar motionen som sin egen och sänder den till S-kvinnors förbundskongress 

2019. 

Utlåtande 12 

Motionären föreslår att det sker en namnändring från särskola till utvecklingsskola. Distriktsstyrelsen 

instämmer i motionärens argument om att namnet särskola inte är lämpligt. Ett namnbyte har också 

efterfrågats av flera elever som själva läser i särskolan. Detta eftersom det har negativa 

associationer. Begreppet särskola bygger på ordet särskild, vilket gör att både barnen och skolformen 

pekas ut som något som avviker från normen.  

På den socialdemokratiska partikongressen 2017 bifölls en motion med förslaget att särskola ska gå 

under samma namn som gäller för övriga elevers skolgång. Idag bereds två motioner om att avskaffa 

begreppet särskola i utbildningsutskottet. Ännu har riksdagens inte behandlat motionerna.  

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen: 

att bifalla motionen, 
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till förbundskongressen. 
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