DOKUMENTET INNEHÅLLER FYRA MOTIONER TILL DISTRIKTETS
ÅRSKONGRESS MED AK-STYRELSENS YTTRANDE SAMT EN
SKRIVELSE
Motion 1
Ny ram för den ekonomiska politiken
Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag
är den underliggande frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är
självklart; ja. Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit
på nytt. Samma blinda marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken.
Dessutom har vår tids marknadsliberala era också lett oss till randen av en ekologisk
katastrof. Vi vet mycket väl att färdriktningen är ohållbar – ekologiskt och socialt. De
ekonomiska dogmerna som präglat de senaste decennierna har diskvalificerats av
världens ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. Men av någon
anledning släpar politiken ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. Och
den här gången måste den vara grön.
Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts

tid – en ny ekonomisk politik som möjliggör handling. Det är därför dags att reformera
dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och utgör ett hinder för den
ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk kan
närmast likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett

adekvat sätt kunna hantera framtida kriser.
Vi föreslår därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt,
säkrar statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss
att nå de socialdemokratiska målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat
bostadsbyggande,

upprustning

av

infrastrukturen

och

kraftigt

minskade

koldioxidutsläpp.
● Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innebära:att

överskottsmålet tas bort
● att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en
investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett
balansmål över konjunkturcykeln styr

● skapandet av en statlig investeringsbankatt ett finansmarknadsråd inrättas.
Överge överskottsmålet
Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor
2018). 2018 uppgick den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner,
regioner och pensionssystem inkluderas) till historiskt låga 38,8 procent och enligt
prognoserna i senaste budgetpropositionen väntas den krympa till omkring 34,8
procent år 2019 och 29,6 procent till år 2022. Riksdagen har beslutat om ett
skuldankare på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden bör röra sig mot.
Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna uppnås måste
överskottsmålet alltså upphöra helt, och till och med ersättas med en möjlighet att gå
med underskott.
Anta olika underskottsregler för investeringar och drift
Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga
prioriteringar och investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar
nödvändiga investeringar. Istället anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar
direkt över skattsedeln, vilket medför att investeringar i t.ex. tåg och bostäder måste
ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller pensioner. Denna situation är
problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att lånefinansiera
samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ realränta
gör det än mer logiskt att lånefinansiera investeringsutgifter.Det nya ekonomiska
ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och
löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika
underskottsregler inom ramen för statsbudgeten.
Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs

styras av ett “balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i
lågkonjunktur och mindre i högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus
minus noll. Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter
och långsiktig upplåning. Dessa separata underskottsregler tydliggör att löpande

kostnader såsom löner, välfärdssatsningar och transfereringar inte betalas med lånade
pengar samtidigt som det är möjligt att gå med underskott i statsbudgeten totalt sett.
Detta är inte bara tillåtet inom ramen för gällande EU-regler utan är också nödvändigt
för att hålla den nivå på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som

riksdagen beslutat om (det så kallade “skuldankaret”). Att nå upp till skuldankaret är

viktigt inte minst på grund av att tillgång på statsskuldväxlar och statsobligationer är
avgörande för att kapitalmarknaderna ska fungera väl.

Investeringsbudgeten bör bestå av tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande
investeringsplan

lånefinansieras

i

högre

grad.

Detta

frigör

utrymme

för

välfärdssatsningar inom driftsbudgeten. För det andra bör nya infrastruktursatsningar
som är lämpade att finansieras genom Riksgälden även ingå i investeringsbudgeten.

För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank som säkerhet
finansieras genom investeringsbudgeten.
Skapa en statlig investeringsbank

En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den
tyska federala investeringsbanken Kreditanstalt fur Wiederaufbaus (KFW) bör skapas.
Investeringsbanken bör likt en privat bank mobilisera kapital för företagsekonomiskt
lönsamma

investeringar.

EIB har utvecklat lån och

garantier

som enligt

statsstödsreglerna är godkända för bruk i Sverige. Banken kan utformas med en fondi-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare (såsom pensionsfonder)
att investera i projekt som banken finansierar. Förslaget ligger också i linje med
policyrekommendationer från EU och OECD.
Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose företag
och andra aktörer med billigt och tålmodigt kapital. Investeringsbanken får kapital från
staten som används som säkerhet för lån på den internationella kapitalmarknaden.
Banken bör arbeta med en hävstångseffekt på insatt kapital. Det kan till exempel
betyda att banken får låna upp 10 kronor för varje krona i säkerhet (det vill säga, för
varje krona i eget kapital som tillskjuts från statens investeringsbudget).
Ett finansmarknadsråd under statsministern tillsätts
Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga för
Sverige. Den svenska statens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis
av högsta internationell standard som står fri från särintressen för att möta den
finansiella sektorns betydande ekonomiska resurser och informella politiska makt. Ett
finansmarknadsråd med internationellt ledande forskare inom främst statsvetenskap,
ekonomisk historia, ekonomisk geografi och organisationsteori bör därför tillsättas.

Vi yrkar:
att Gävleborgs Socialdemokratiska Distrikt anser att och verkar för att
överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort.
att Gävleborgs Socialdemokratiska Distrikt anser att och verkar för att inom ramen
för statsbudgeten separera en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en
driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr.
att Gävleborgs Socialdemokratiska Distrikt verkar för att en statlig investeringsbank
skapas för finansiering av bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön
industriell omvandling.

att Gävleborgs Socialdemokratiska Distrikt anser att och verkar för att ett
finansmarknadsråd direkt underställt statsministern inrättas.
att Gävleborgs Socialdemokratiska Distrikt ställer sig bakom motionen och antar den
som sin egen.
att Gävleborgs Socialdemokratiska Distrikt vidaresänder motionen till
Socialdemokratiska Arbetarepartiets kongress
Motionär: Robert Sten
Hanterad av: Kommunals s-fackklubb som antagit motionen som sin egen

AK-styrelsens svar
Den ekonomiska politiken har alltid varit ett viktigt verktyg för socialdemokratin. Utan en
stabil och förståndig ekonomisk politik kan vi inte åstadkomma de samhällsförändringar vi vill
i samhället. Krav på en allt för vidlyftig ekonomisk politik har alltid hållits tillbaka, på goda
grunder. Vi har allt för många exempel på hur illa det kan gå, inte minst från vårt eget land
där lånefinansierade skattesänkningar skulle ge en skjuts åt ekonomin som täckte upp
underskotten i Bildt-regeringens kalkyler, men också i andra länder där tex. skenande räntor
skapat oro och fattigdom tack vare en allt för expansiv och oansvarig ekonomisk politik.
Vi har alltid vetat att för att få fortsatt förtroende för den utveckling vi vill ha så måste vi hålla
sådana problem stången. Men allt har sin tid, och de budgetregler vi nu har styrs av dåtidens
problem och rädslor. Idag har vi en situation där den ekonomiska återhållsamheten lamslår
politiken och skapar en känsla av att demokratin inte tjänar folket.
Nödvändiga investeringar får stå tillbaka, och skattesänkningar premieras eftersom
minskningar i budgeten inte regleras medan utökningar inte får ske i vilken takt som helst,
oavsett om de pareras med intäktsökningar.

I en tid när Sverige växer och behoven ökar, klarar vi inte av att expandera det offentliga
Sverige i samma takt tack vare ramverket. Det här är såklart ett större problem för oss
Socialdemokrater än det är för andra som i grunden inte tror på det gemensamma åtagandet
utan istället vill minska det gemensamma och se de privata tjänsterna och marknaden sprida
ut sig över fler områden i samhället.Därför är det också vi som måste ta upp diskussionen
om hur det ska se ut i framtiden. Vi behöver anpassa regelverken efter de behov som nu
finns, men samtidigt ta med oss de samlade erfarenheterna och insikterna om behovet av en
långsiktigt ansvarsfull och hållbar ekonomisk politik.
Styrelsen föreslår mötet besluta
Att anta motionen som sin egen och skicka den till Socialdemokraterna Gävleborgs
distriktskongress 2020.

Motion 2
Motion om Ny ram för den ekonomiska politiken
Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag
är den underliggande frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är
självklart; ja.
Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt.
Samma blinda marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har
vår tids marknadsliberala era också lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet
mycket väl att färdriktningen är ohållbar – ekologiskt och socialt. De ekonomiska
dogmerna som präglat de senaste decennierna har diskvalificerats av världens
ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. Men av någon anledning
släpar politiken ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. Och den här
gången måste den vara grön.
Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts
tid – en ny ekonomisk politik som möjliggör handling.Det är därför dags att reformera
dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och utgör ett hinder för den
ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens ramverk kan
närmast likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett
adekvat sätt kunna hantera framtida kriser.
Vi föreslår därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt,
säkrar statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss
att nå de socialdemokratiska målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat
bostadsbyggande,

upprustning

av

infrastrukturen

och

kraftigt

minskade

koldioxidutsläpp.
●

Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innebära:att
överskottsmålet tas bort

● att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en
investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett
balansmål över konjunkturcykeln styr
● skapandet av en statlig investeringsbankatt ett finansmarknadsråd inrättas.
Överge överskottsmålet

Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor
2018). 2018 uppgick den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner,
regioner och pensionssystem inkluderas) till historiskt låga 38,8 procent och enligt
prognoserna i senaste budgetpropositionen väntas den krympa till omkring 34,8
procent år 2019 och 29,6 procent till år 2022. Riksdagen har beslutat om ett
skuldankare på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden bör röra sig mot.
Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna uppnås måste
överskottsmålet alltså upphöra helt, och till och med ersättas med en möjlighet att gå
med underskott.Anta olika underskottsregler för investeringar och drift
Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga
prioriteringar och investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar
nödvändiga investeringar. Istället anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar
direkt över skattsedeln, vilket medför att investeringar i t.ex. tåg och bostäder måste
ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller pensioner. Denna situation är
problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att lånefinansiera
samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ realränta
gör det än mer logiskt att lånefinansiera investeringsutgifter.Det nya ekonomiska
ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och
löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika
underskottsregler inom ramen för statsbudgeten.
Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs
styras av ett “balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i
lågkonjunktur och mindre i högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus
minus noll. Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter
och långsiktig upplåning. Dessa separata underskottsregler tydliggör att löpande
kostnader såsom löner, välfärdssatsningar och transfereringar inte betalas med lånade
pengar samtidigt som det är möjligt att gå med underskott i statsbudgeten totalt sett.
Detta är inte bara tillåtet inom ramen för gällande EU-regler utan är också nödvändigt
för att hålla den nivå på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som
riksdagen beslutat om (det så kallade “skuldankaret”). Att nå upp till skuldankaret är
viktigt inte minst på grund av att tillgång på statsskuldväxlar och statsobligationer är
avgörande för att kapitalmarknaderna ska fungera väl.
Investeringsbudgeten bör bestå av tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande
investeringsplan

lånefinansieras

i

högre

grad.

Detta

frigör

utrymme

för

välfärdssatsningar inom driftsbudgeten. För det andra bör nya infrastruktursatsningar
som är lämpade att finansieras genom Riksgälden även ingå i investeringsbudgeten.
För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank som säkerhet
finansieras genom investeringsbudgeten.
Skapa en statlig investeringsbank
En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den
tyska federala investeringsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbaus (KFW) bör skapas.
Investeringsbanken bör likt en privat bank mobilisera kapital för företagsekonomiskt
lönsamma

investeringar.

EIB har utvecklat lån och

garantier

som enligt

statsstödsreglerna är godkända för bruk i Sverige. Banken kan utformas med en fondi-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare (såsom pensionsfonder)
att investera i projekt som banken finansierar. Förslaget ligger också i linje med
policyrekommendationer från EU och OECD.
Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose företag
och andra aktörer med billigt och tålmodigt kapital. Investeringsbanken får kapital från
staten som används som säkerhet för lån på den internationella kapitalmarknaden.
Banken bör arbeta med en hävstångseffekt på insatt kapital. Det kan till exempel
betyda att banken får låna upp 10 kronor för varje krona i säkerhet (det vill säga, för
varje krona i eget kapital som tillskjuts från statens investeringsbudget).
Ett finansmarknadsråd under statsministern tillsätts
Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga för
Sverige. Den svenska statens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis
av högsta internationell standard som står fri från särintressen för att möta den
finansiella sektorns betydande ekonomiska resurser och informella politiska makt. Ett
finansmarknadsråd med internationellt ledande forskare inom främst statsvetenskap,
ekonomisk historia, ekonomisk geografi och organisationsteori bör därför tillsättas.

Vi yrkar:
att Socialdemokratiska partidistriktet i Gävleborg verkar för att överskottsmålet för de
offentliga finanserna tas bort.
att Socialdemokratiska partidistriktet i Gävleborg verkar för att inom ramen för
statsbudgeten separera en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en
driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr

att Socialdemokratiska partidistriktet i Gävleborg verkar för att en statlig
investeringsbank skapas för finansiering av bostadsbyggande,
infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling.
att Socialdemokratiska partidistriktet i Gävleborg verkar för att ett finansmarknadsråd
direkt underställt statsministern inrättas.
att Socialdemokratiska Arbetarekommunen i Sandviken ställer sig bakom motionen
och antar den som sin egen.
att skicka vidare motionen till Socialdemokraterna i Gävleborgs årsmöte 2020
Motionär: Styrelsen för Södra Socialdemokratiska föreningen i Sandviken
Jenny Bäckman

Åke Söderman

Kerstin Almén

Per E Backlund

Ylva Åström Gunnar Fahlander

Elisabet Lindelöf

Battal Batti

Åsa Persson

Hanterad av: Motionen antagen som egen av medlemsmöte i Södra S-föreningen i
Sandviken den 14/11 2019.

AK-styrelsens svar
Den ekonomiska politiken har alltid varit ett viktigt verktyg för socialdemokratin. Utan en
stabil och förståndig ekonomisk politik kan vi inte åstadkomma de samhällsförändringar vi vill
i samhället. Krav på en allt för vidlyftig ekonomisk politik har alltid hållits tillbaka, på goda
grunder. Vi har allt för många exempel på hur illa det kan gå, inte minst från vårt eget land
där lånefinansierade skattesänkningar skulle ge en skjuts åt ekonomin som täckte upp
underskotten i Bildt-regeringens kalkyler, men också i andra länder där tex. skenande räntor
skapat oro och fattigdom tack vare en allt för expansiv och oansvarig ekonomisk politik.
Vi har alltid vetat att för att få fortsatt förtroende för den utveckling vi vill ha så måste vi hålla
sådana problem stången. Men allt har sin tid, och de budgetregler vi nu har styrs av dåtidens
problem och rädslor. Idag har vi en situation där den ekonomiska återhållsamheten lamslår
politiken och skapar en känsla av att demokratin inte tjänar folket.
Nödvändiga investeringar får stå tillbaka, och skattesänkningar premieras eftersom
minskningar i budgeten inte regleras medan utökningar inte får ske i vilken takt som helst,
oavsett om de pareras med intäktsökningar.
I en tid när Sverige växer och behoven ökar, klarar vi inte av att expandera det offentliga
Sverige i samma takt tack vare ramverket. Det här är såklart ett större problem för oss

Socialdemokrater än det är för andra som i grunden inte tror på det gemensamma åtagandet
utan istället vill minska det gemensamma och se de privata tjänsterna och marknaden sprida
ut sig över fler områden i samhället.Därför är det också vi som måste ta upp diskussionen
om hur det ska se ut i framtiden. Vi behöver anpassa regelverken efter de behov som nu
finns, men samtidigt ta med oss de samlade erfarenheterna och insikterna om behovet av en
långsiktigt ansvarsfull och hållbar ekonomisk politik.
Styrelsen föreslår mötet besluta
Att anta motionen som sin egen och skicka den till Socialdemokraterna Gävleborgs
distriktskongress 2020.

Motion 3
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. 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 narkotikareklam på tv, i tidningarna, på nätet, i radio. Däremot så
ser vi hela tiden mängder av spelreklam överallt i dessa medier.
Vi har fått en lag som ställer krav på spelbolag. Den lagen är uddlös så länge reklamen
obarmhärtigt skickas 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?
Vi yrkar på:
att: Sverige inför förbud mot spelreklam.
att: Sandvikens arbetarkommun antar motionen som sin egen
att: den tillsänds Gävleborgs distriktskongress
att: motionen skickas till riksdagsgruppen.
S-Kvinnor Sandviken

AK-styrelsens svar
Det är tyvärr ingen nyhet att många lider av spelmissbruk, direkt och indirekt.
Vid årsskiftet trädde den nya spellagen i kraft. Den ställer strängare krav på spelbolagen än
tidigare. Bland annat ska alla licenserade bolag vara kopplade till spelpaus.se; sajten ger
kunder möjlighet att stänga av sig själva från spel på alla anslutna sajter. Samtidigt ska de
skyddas från direktreklam. Därtill måste spelbolagen ha tydliga hjälpmedel för spelare som
vill ta kontroll över sitt spelande.

Tyvärr är det långt ifrån alla spelbolag som har anpassat sig till den nya lagstiftningen och
många spelare vittnar om hur de fortfarande får direktreklam och kan fortsätta spela som
tidigare, trots att de anmält sig till spelpaus.se.
Att bolagen enligt lagen endast ska ägna sig åt ”måttfull” marknadsföring har inte heller
minskat mängden spelreklam riktad till allmänheten som förekommer i olika medier.
Genom att sätta stopp för spelreklamen är det sannolikt att vi som samhälle kan göra stora
vinster, både samhällsekonomiskt och inte minst i färre personliga tragedier.
Styrelsen föreslår mötet besluta
Att anta motionen som sin egen och skicka den till Socialdemokraternas i Gävleborgs
distriktskongress 2020.

Motion 4
Inga ovaccinerade barn eller vuxna i skola och
förskola
I Sverige har vi under lång tid haft ett vaccinationsprogram som omfattar alla barn.
Detta har medfört att dessa sjukdomar helt eller nästan helt försvunnit. Men,
sjukdomarna är inte utrotade. Flera av sjukdomarna som barn erbjuds vaccin mot är
ovanliga i Sverige i dag, mycket tack vare vaccinationsprogrammet.
Sjukdomarna är däremot vanliga i flera andra länder. De skulle snabbt kunna spridas på nytt
och leda till epidemier i Sverige om man slutar vaccinera mot dem. Sjukdomarna kan orsaka
både skador och dödsfall hos dem som blir sjuka. Varje år sker flera utbrott av både
mässling och röda hund i Europa på grund av att människor inte är vaccinerade.
Vaccination hindrar att sjukdomar sprids i samhället. Är ditt barn vaccinerat kan hen träffa en
smittad person utan att få sjukdomen eller föra smittan vidare till någon som är ovaccinerad.
Om många personer är ovaccinerade ökar risken att sjukdomar sprids och orsakar
epidemier. I Sverige är barnadödligheten låg och det är ovanligt att barn blir allvarligt sjuka
och får skador som inte försvinner. Vaccinationerna är en förklaring till det. Vissa barn som
exempelvis har nedsatt immunförsvar kan inte vaccineras. Små barn som inte hunnit få sina
vaccinationer är också utan skydd.Dessvärre finns det föräldrar som hävdar att vacciner är
farliga, och därför vägrar man låta vaccinera sina barn. Detta är inte enbart en stor risk för
deras egna, utan även för andra barn. På skola och förskola finns även personal som
riskerar att föra med sig smittor till människor utanför arbetsplatsen.
För att skydda de barn som av olika skäl inte har möjlighet att vaccineras vill viAtt det ska
vara obligatoriskt för alla som vistas i förskola och skola att delta i nationella
vaccinationsprogrammet
Kommunals S-fackklubb
Källa: 1177 Vårdguiden

AK-styrelsens svar
AK-styrelsen delar utan tvekan motionärernas ambition att så många som möjligt ska
vaccineras. Att skapa det som kallas flock- eller gruppimunitet via vaccinationer för så många

farliga sjukdomar som möjligt är ett bra sätt att gemensamt ta ansvar för varandra och de
som inte kan vaccineras.
Dock så kan vi inte yrka bifall på motionen. Eftersom vi har skolplikt i Sverige så kan vi inte
införa sådana här krav som hindrar någon från att uppfylla den plikten. Det skulle i stort sett
innebära att vi ställer krav på att alla ungdomar och barn vaccineras.Men det till trots så finns
det naturligtvis ett stort behov av att diskutera dessa frågor, så motionen är oerhört
välkommen och vi tror att det är dags nu innan det blir ett stort problem här i Sverige.
Det pågår ju en mer eller mindre internationell debatt kring vaccination, mycket tack vare den
diskussion och de rörelser som finns i USA där vaccinen målas upp som farligare än
sjukdomarna de hindrar. I Sverige är diskussionen än så länge rätt perifer, men inget säger
att den kommer förbli det om vi inte gör något. Men det är inte helt säkert att vi bäst motar
konspirationsteorierna med ökade krav eller tvångs-vaccinering. Statliga krav och tvång
riskerar att spela motståndarna mot vaccinering i händerna eftersom de då kan peka på de
kraven och ifrågasätta mer i stil med: ”varför är det inte frivilligt om det nu är så bra? Här
ligger en hund begraven och staten är inte att lita på”
Kanske kan vi ändå landa i att vi ska utöka kraven på deltagande i vaccinationsprogrammen,
men det måste ske efter nogsam analys och med försiktighet.
Därför föreslår AK-Styrelsen
Att motionen skickas till Socialdemokraterna Gävleborgs distriktskongress 2020 som enskild.

Skrivelse 1
Skrivelse till SAP:s distriktskongress 2020 angående kulturpolitiskt
program
Arbetarrörelsen har alltid haft folkbildningsambitioner. Mycket av kulturens framväxt har haft
sin begynnelse i arbetsplatsanknytning och kulturell bildning. Människors lika värde har varit
självklart i det arbetet.
I traditionen att göra kulturen tillgänglig för alla, har människor utvecklats, funnit sin identitet
och erövrat självkänsla.
Vi som var med och skrev det kulturpolitiska programmet för Sandvikens socialdemokrater
kände stolthet och glädje när arbetarkommunen den 27 augusti 2010 antog programmet som
sitt.
Våra kommunalråd poängterade vid detta tillfälle att ”Kulturen tillhör kommunens
kärnverksamhet”. Kulturen har ett egenvärde – är ett fundament i samhällsbygget. Vårt mål
är att öka alla människors delaktighet i kulturlivet, främja kulturell mångfald, konstnärlig
förnyelse och kvalitet. En ansvarsfull kulturpolitik kräver resurser.
Vi vill delge kongressen våra erfarenheter som kan resultera i att arbetarkommuner
formulerar egna kulturpolitiska program för sina kommuner.
Med denna skrivelse yrkar vi på:
Att: Sandvikens arbetarkommun ställer sig bakom skrivelsen och skickar den vidare till
distriktskongressen 2020.
Sandviken den 15 november 2019
Bo Larsson, Harry Berg, Tommy Eklund, Bertil Fält, Eva Eklund, Bo Hedblom
Birgitta Johansson.

AK-styrelsens svar
Folkbildning har som det skrivs om ovan alltid varit en stor del i arbetarrörelsens sätt att
arbeta för att främja demokrati, bildning och deltagande i samhällets framtid.Styrelsen stödjer
helhjärtat initiativet att hjälpa andra att ta fram kulturpolitiska program eller på andra sätt
inspirera till att flytta fram de kulturpolitiska ambitionerna runt om i länet.
Därför blir också styrelsens förslag

att mötet ställer sig bakom skrivelsen och skickar den vidare till Socialdemokraterna
Gävleborgs distriktskongress 2020.

