
 

 

Motionsredovisning 2022 års kongress 
Motion 1 A-kassan skall gå att leva på 
Att se över A-kassan så att det blir en skälig levnadsnivå och att folk klarar sin utgifter 

utan att bli satta på gatan eller bli beroende av att få försörjningsstöd. 
Att utvärdera hur det har blivit när så många arbetsmarknadskontor/förmedlingar lagts 

ner och privata intressen tagit över.  
Att se över dels vad det blivit för skillnader på kostnader mellan tidigare 

arbetsförmedling i förhållande till systemet som är i dag då man släppt in privata 
intresse. 

 
Beslutade att motionen anses besvarad.   
 

Motion 2 Bättre arbetsmiljö 
Att verka för en bättre arbetsmiljö 
Att de som arbetar har en trygg arbetsmiljö 
Att  Staten ser till att det blir flera arbetsmiljöinspektioner 
Att regionala skyddsombud får rätt att besöka alla arbetsplatser även om de saknar 

kollektivavtal. 
 
Beslutade att bifalla att-sats 1 och besvara att-sats 2-4. 
 

Återkoppling av bifallna att-satser 
Länsbänken har motionerat om åtgärder för bättre arbetsmiljö i riksdagen. I motionen tas bland 
annat upp att antalet arbetsmiljöinspektörer bör öka och att kunskapen bland företag kring 
arbetsmiljöfrågor behöver stärkas. I samma motion tar länsbänken upp att vi vill att fackens 
regionala skyddsombud ska få möjlighet att besöka fler arbetsplatser än i dagsläget, genom att 
vidga deras tillträdesrätt till att gälla arbetsplatser även utan medlemmar men med kollektivavtal.  
Motionen (Arbetsmiljöarbete 2022/23:692) finns att läsa på riksdagens hemsida i sin helhet. 
 
Socialdemokraterna har tagit fram två arbetsmiljöstrategier under sin tid vid makten och ökat 
resurserna för att arbetsmiljöverket ska kunna anställa fler inspektörer. Två utredningar som 
tagits fram av S-regeringen på arbetsmiljöområdet har remitterats och ligger nu på regeringens 
bord, den ena om skärpta regler (SOU 2022:45) och den andra om just regionala skyddsombud 
(SOU 2022:4). 
 

Motion 3 Lagen om anställningsskydd 
Att lagen om anställningsskydd återställs till att bli en trygghet för den anställde. 
Att att alla korta anställningar måste bort. 
Att de fackliga organisationerna får större inflytande över att ta in personal från 

Bemanningsföretag.  
 



 

 

Beslutade att avslå motionen. 

 
Motion 4 Omsorgen - personal 
Att verka för att personal inom vård och omsorg inte skall ha delade turer   
 
Beslutade att motionen ansågs besvarad  
 

Motion 5 Beräkningsregler för försörjningsstödet 
Att beräkningsreglerna ses över och korrigeras när antagande av nya beräkningsgrunder 

till kommande riksnorm för ekonomiskt bistånd sker. 
Att Jönköpings läns riksdagsledamöter får i uppdrag att arbeta med frågan.   
 
Beslutade att motionen ansågs besvarad. 
 

Motion 6 Digitala lösningar 
Att verka i motionens anda. 
 
Beslutade att motionen ansågs besvarad. 
 

Motion 7 Högre pensioner 
Att pensionerna följer prishöjningarna varje år. 
 
Beslutade att avslå motionen.  
 

Motion 8 Inga vinster i vård, skola och omsorg 
Att arbeta för att vinster i vård, skola och omsorg stoppas.  
 
Beslutade att motionen ansågs besvarad. 
 

Motion 9 Jämställd fördelning av ekonomiskt bistånd 
Att med utgångspunkt från socialdemokraternas värdegrund och ideologi, partiet skall 

säkerställa att utbetalningar av ekonomiskt bistånd fördelas jämlikt. 
Att försörjningsstöd och andra ekonomiska stöd från kommunerna utbetalas lika 

mellan vårdnadshavare/vuxna i hushållet 
Att vuxna som får ekonomiskt stöd från kommunerna, rutinmässigt ska ha ett eget 

bankkonto.  
 
Beslutade att motionen ansågs besvarad 



 

 

 
Motion 10 ROT- och RUT-avdrag 
Att ROT- och RUT-avdrag endast skall gälla inom Sveriges gränser. 
Att det endast skall vara de som är medborgare i landet som skall arbeta med att göra 

dessa tjänster det skall inte gå att ta hit andras länders medborgare för att arbeta 
inom denna sektor.  

 
Beslutade att avslå motionen.  
 

Motion 11 Skattesmitningen  
Att frågan lyfts upp på EU-nivå 
Att strängare straff döms ut till de som sysslat med skattebrott eller skatteflykt.  
 
Beslutade att motionen ansågs besvarad 
 

Motion 12 Barnkonventionens regler måste följas 
Att regelverken måste fortast möjligt ses över så att inte människor kan behandlas som 

beskrivits i motionen. 
Att verka för att barnkonventionens regler efterföljs. 
Att  de som sitter i Migrationsverket skall följa de mänskliga regler och rättigheter som 

Barnkonventionen innebär. 
 
Beslutade att besvara att-sats 1 och 3 och bifalla att-sats 2. 
 
Återkoppling av bifallna att-satser 
Möjligheten för barn att få uppehållstillstånd på grund av ”särskilt ömmande omständigheter” 
har återinfördes i samband med beslutet om en ny utlänningslag som trädde i kraft den 20 juli 
2021. Det handlar bland annat om barn som bott i Sverige och inte har någon anknytning kvar i 
föräldrarnas hemland. 
 
Den socialdemokratiska partikongressen i november 2021 beslutade att Sverige genom och 
tillsammans inom EU ska genomföra en human, rättssäker och långsiktig migrationspolitik. 
Ett flertal motioner under de senaste åren från socialdemokratiska riksdagsledamöter tar upp 
frågan om att stärka barnkonventionens ställning visavi annan lagstiftning, exempelvis 
utlänningslagen 
 

Motion 13 Inte till salu 
Att vi ger länets riksdagsledamöter uppdraget att driva frågan i riksdagen.  
 
Beslutade att motionen ansågs besvarad 
 



 

 

Motion 14 A och B Långsiktigt stöd till kvinnojourer 
Att länets riksdagsledamöter får i uppdrag att driva frågan om statlig finansiering till 

landets kvinnojourer. 
Att  partiet arbetar för långsiktig kommunal finansiering för de kvinnojourer som verkar 

i länet. 
Att partiet arbetar för att det tas fram kommunala handlingsplaner för att motverka 

mäns våld mot kvinnor. 
 
Beslutade att bifalla motionen. 
 

Återkoppling av bifallna att-satser 
  
Länsbänken har motionerat om åtgärder för långsiktigt stöd till kvinnojourer. I motionen tas det 
upp vilken ovanlig och unik kompetens och kunskap som Sveriges kvinno- och tjejjourer men 
också att dem utsätts för försvagning genom privatisering, marknadsmässiga priser och ohållbara 
boenden som konkurrerar ut tjej- och kvinnojourer. Därför är det viktigt att få till en långsiktig 
finansiering från staten så att man kan planera sin verksamhet och stärka tjej- och 
kvinnojourerna. Motionen finns att läsa i sin helhet på riksdagens hemsida. 
  
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit fram ett omfattande program för att bekämpa 
mäns våld mot kvinnor. 40-punktsprogrammet innehåller såväl förebyggande som 
brottsbekämpande insatser som ska verka över kort och lång sikt i vårt land därför att vi aldrig får 
stå passiva när tjejer och kvinnor utsätts för trakasserier, våld och sexualbrott. Den 
socialdemokratisk ledda regeringen föreslog att statsbidrag till kvinno- och tjejjourer ska bli 
permanent där det ingå ett permanent stöd till kvinnor- och tjejjourens riksorganisationer och 
andra organisationer som arbetar med våldsutsatta. Regeringen ville totalt lägga 150 miljoner 
kronor år 2022 och satsa 150 miljoner kronor årligen från år 2023.   
 

Motion 15 Likvärdig sjukförsäkring 
Att det inte går att köpa sig före vården eller vårdkön. 
Att motionen går vidare till regionen.  
 
Beslutade att bifalla motionen. 
 
Återkoppling av bifallna att-satser 
Vård efter behov är en grundbult i svensk vård. Normen är väl förankrad i både lagtext och i 
medborgarnas värderingar. Samtidigt växer fenomenet med privata sjukförsäkringar, något som 
utgör ett långsiktigt hot mot den allmänna sjukvårdsförsäkringen. I valrörelsen var ”Vård efter 
behov – inte efter plånbok” en av de prioriterade frågorna i regionvalet. Socialdemokraterna 
säger tydligt nej till privata sjukförsäkringar som ger förtur till vården.  
 
Region Jönköpings län tillåter inte att någon länsbo köper sig förbi vårdkön genom våra sjukhus 
eller vårdcentraler. Vårdvalet ska inte utökas. Samtidigt är frågan om sjukförsäkringar nationell 
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där riksdagen har rådighet om en individ kan köpa en försäkring eller välja att gå via ett 
privatsjukhus.  
 

Motion 16 Tandvården måste ingå i den allmänna sjukvården 
Att tandvården skall ingå i den allmänna sjukförsäkringen. 
Att motionen går vidare till regionen. 
 
Beslutade att motionen anses besvarad.  
 

Motion 17 Musikskolans betydelse och förutsättningar 
Att denna tolkning av Skolverket omedelbart ska lyftas upp och omarbetas. 
Att elevers rätt till ledighet även ska omfatta musik/instrumentlektion. 
Att riksdagsledamöterna och partidistriktet arbetar för att frågan åtgärdas.  
 
Beslutade att anse att-sats 1-2 besvarade och att bifalla att-sats 3. 
 

Återkoppling av bifallna att-satser 
Länsbänken har under innevarande riksmöte motionerat om musikskolans betydelse. Där tas 
musikskolans förutsättningar och betydelse upp och önskar förändring. Den tog upp betydelsen 
över att ge skolor och kommuner förutsättningar att dels kunna förändra schemaläggning för att 
kunna ge elever möjlighet till musikundervisning. Motionen tar också upp att skollagen behöver 
ändras om tolkningen inte ändras och musikskolan får bättre förutsättningar. 
 
Efter allmänna motionstiden ändras tolkningen från Skolinspektionen i ett ärende som berör 
Habo kommun. Då görs numera tolkningen att rektor kan bevilja ledighet för att elever ska 
kunna gå från lektioner för att delta i kulturskolans verksamhet. Det ska då göras en samlad 
bedömning över elevens skolsituation för att se om det är möjligt för eleven ska beviljas ledighet. 
Den socialdemokratiska riksdagsgruppen genomförde också flertal debatter och initiativ för att 
driva på en förändring under hösten innan Skolinspektionens beslut och Skolverkets nya tolkning 
av skollagen.  
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