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Beslutslista från kongressen 2018 
 
Förbundsstyrelsens uppgift är att verkställa kongressbeslut. Det är både 

motioner, program och riktlinjer. Under verksamhetsår 2018/2019 har 

styrelseledamöter arbetat utifrån tilldelade politiska ansvarsområden för att 

verkställa motioner som beslutades på kongressen 2018. Ledamöter har via 

åtgärd skrivit vad de har gjort för att möjliggöra motionen. Det kan vara alltifrån 

artiklar i syfte att skapa opinion, till att träffa ministrar eller andra företrädare för 

att lyfta frågan. Tillsammans med förbundsordförande har styrelsen verkat för 

att verkställa kongressbeslut. 

 

Ledamöter och ansvarsområden  

Frida Gunnarsson - Vice förbundsordförande, ansvar för högre utbildning   

David Stenvall - Ansvar för bostadspolitik och ekonomisk politik 

Alicia Dickner - Ansvar för EU-politik 

Frat Kandemir Internationellt ansvarig 

John Linde - Ansvar för miljö och klimat 

Fanny Hahne - Ansvar för arbetsmarknadspolitik  

Erivan Waysi - Ansvar för etablering- samt fackliga frågor 

Emelie Markianos - Ansvar för psykisk ohälsa och ekonomisk politik, 

jämställdhetsansvarig (avgick januari 2019) 

William Sundelin - Ansvar för utbildningspolitik  

Luwam Ghebremichael  - Ansvarig för rätts- och migrationspolitik  

Anton Svensson - Ansvarig för sjukvård och socialpolitiska frågor   

 

Beslut Åtgärd (exempelvis via artiklar, lyfts på 

möte osv)  

Ansvarig   
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M3. Förbjud 

mikroplaster i Sverige 

 

Att-sats 2: S-studenter på 

sikt ska verka för ett 

förbud i hela EU. 
 

EUs kemikaliemyndighet har redan 

föreslagit detta och det är på gång inom 

EU.  

John Linde 

M5. Lånefinansiera 

höghastighetståg  

 

Att-sats 2: S-Studenter 

ska verka för att 

höghastighetsbanan skall 

lånefinansieras för att 

möjliggöra en snabbare 

byggtakt i enlighet med 

Sverigeförhandlingen.” 

Vi har kontaktat Elin Gustafsson, 

riksdagsledamot i trafikutskottet och 

motionen är vidareskickade till 

utskottsledningen.  

John Linde 

M6: Reglera nätläkarens 

verksamhet 

 

Att-sats: S-Studenter ska 

verka för att läkarbesök 

över internet regleras för 

att trygga 

regioner/landstingens 

budget och 

Viktig fråga, om vi kommer ha seminarium 

på partikongressen om sjukvård borde 

denna lyftas av oss. 

Anton 

Svensson 
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vidmakthåller 

behovsprincipen enligt 

Hälso-sjukvårdslagen. 
 

M8. Organdonation som 

norm 

 

Att-sats: att S-studenter 

ska verka för att alla vid 

18-års ålder ska tillfrågas 

om de vill vara med i 

Socialstyrelsens 

donationsregister. 

Skickat till riksdagsledamot Hillevi Larsson 

(S). Utredning pågår om regler för 

organdonation, vilket FS följt 
 

Anton 

Svensson  

M9. Ta bort skrivningen 

om kristen tradition 

och västerländska 

humanism i läroplanen  

 

Att-sats: Att S-studenter 

ska verka för att 

skrivningen om kristen 

tradition och västerländsk 

humanism tas bort ur 

läroplanen. 
 

Motion har skickats till den 

socialdemokratiska riksdagsgruppen i 

utbildningsutskottet. Möte hölls den 15 

maj där frågan diskuterades. 
 

William 

Sundelin 

M11. Öppna 

nätbaserade kurser - 

För ett livslångt lärande 

Frågan drevs under partikongressen mot 

programmet “Kunskap för framtiden”  

Frida 

Gunnarsson  
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och modern 

folkbildning  

 

Att-stats 1: S-studenter 

ska verka för att 

universitet och högskolor 

ska ges ett tydligt mandat 

att kunna anordna öppna 

nätbaserade kurser. 

 

Att-sat 2: .S-studenter ska 

verka för att universitet 

och högskolor ska ges 

särskilda anslag ämnade 

åt öppna nätbaserade 

kurser. 
 

M12. Styr upp 

bemanningsföretagen 

Att-sats 1: S-Studenter 

ska verka för att det av 

den totala bemanningen 

på ett företag max får 

förekomma 10 % 

anställningar via 

bemanningsföretag över 

ett kalanderår. 

Förbundsstyrelsen tyckte att motionen var 

väldigt viktig och valde därför att ha det 

som en valfråga till EU-valet, något som vi 

fick med stora delar av partiet på. I S-

studenters valmaterial står följande: 

 

Säkra trygga anställningar i hela Europa: 

Många företag idag hyr in sin personal för 

att kunna kringgå LAS och slippa erbjuda 

fasta tjänster. Vi måste reglera 

bemanningsföretagen på EU-nivå - för att 

Fanny Hahne 
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Att- sats 2: .S-Studenter 

ska verka för att anställda 

vid bemanningsföretag 

alltid ska erbjudas en fast 

anställning efter 3 

månaders anställning vid 

ett bemanningsföretag. 
 

EU-länder  inte ska kunna tävla om sämst, 

och billigast villkor. 

 

Kommande förbundsstyrelse 

rekommenderas fortsätta driva frågan.  

M14. Dags för ett 

modernt bostadsbidrag! 

Att-sats 1: S-studenter tar 

ställning för ett höjt 

bostadsbidrag 

Att-sats 2: .S-studenter 

tar ställning för ett 

breddat bostadsbidrag 

som gör att fler grupper 

kvalificerar sig till detta 
 

Artikel skriven men ej publicerad  

 

Med som reform i reformprogrammet.  

David Stenvall 

M15. Inför köttskatt! 

Att-sats: S-studenter 

verkar för införandet av 

en svensk köttskatt 
 

Vi har hört av oss till Åsa Westlund, 

riksdagsledamot om motionen. Motionen 

är också skickad till gruppledare i miljö- 

och jordbruksutskottet samt 

skatteutskottet.   

John Linde 

M16. Låt EU-

medborgare göra abort 

i Sverige 

Skickat till vice ordförande i Socialutskottet. Alicia Dickner  
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Att-sats: S-studenter gör 

motionen till sin egen och 

skickar den vidare till 

socialdemokratiska 

riksdagsgruppen 
 

M18. Det ska löna sig 

att arbeta – inte att dö 

Att-sats: S-studenter 

antar motionen och 

skickar den som sin egen 

till den 

socialdemokratiska 

riksdagsgruppen 
 

Skickades  till riksdagsledamoten Serkan 

Köse som sitter i Arbetsmarknadsutskottet. 

Fanny Hahne 

M19. En humanare 

sjukförsäkringspolitik 

Att-sats 1: S-studenter 

antar motionen som sin 

egen och gentemot 

partiet driver att 

försäkringskassan i sin 

bedömning 

ska ta hänsyn till om 

personen har de meriter 

och kvalifikationer krävs 

för de arbeten som 

försäkringskassan anser 

Har bildat opinion för frågan genom 

debattartikel.  

Anton 

Svensson 
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att personen efter 6 

månader skulle kunna 

arbeta med istället för sitt 

gamla jobb. Om personen 

inte har de kvalifikationer 

och meriter som krävs för 

jobben ska sjukpenning 

fortsätta att betalas ut. 

 

Att-sats 2: .S-studenter 

antar motionen som sin 

egen och gentemot 

partiet driver att avskaffa 

målet om att 

försäkringskassan ska 

minska antalet 

sjukpenningdagar från 

10,8 till 9 dagar år 2020. 
 

M21. Inga nya djärva 

mål – avskaffa 

reformprogrammet 

Att-sats 1: .S-studenter 

under kongressen 2019 

skrotar 2018 års 

reformprogram 

Att-sats 2: .S-studenter 

under kongressen 2019 

Process för att ta fram nytt program 

genomförd under verksamhetsåret.  

Frida 

Gunnarsson 
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antar ett nytt 

reformprogram 

bestående av fem 

konkreta reformer att 

verka för under det 

kommande 

verksamhetsåret. 

M22. Slopa Rut-

Avdraget – Återinför 

klassbegreppet i 

jämställdhetspolitiken. 

 

Att-sats: .S-studenter ska 

driva frågan om att slopa 

RUT-avdraget gentemot 

partiet i riksdagsgruppen. 
 

Skickades till riksdagsledamoten Serkan 

Köse.  

Fanny 

M24. Monopolisera 

postutbärningen 

Att-sats 2: .S-studenter 

ska verka för att 

återinföra ett statligt 

monopol på 

postmarknaden. 
 

Insändare skickad till Allehanda. Frat  

M25. Reglera en 

oreglerad marknad 

 

Möte med riksdagsledamoten Mattias 

Jonsson den 13 Maj i Göteborg. Vi har 

skickat motionen till honom och vi kommer 

Luwam 
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Att-sats 2: S-studenter 

verkar för en utredning 

om medicinsk cannabis 

kan bli tillgängligt för fler 

patientgrupper än 

idag. 
 

i ett möte (med GHSF) diskutera hur 

socialdemokraterna skulle kunna verka för 

en utredning om medicinsk cannabis kan 

bli tillgänglig för fler patientgrupper än idag 

samt hur en eventuell lagstiftningsprocess 

hade gått till i riksdagen.  

M28. Trafiksäkerheten – 

ett offentligt åtagande 

 

Att-sats: S-studenter 

antar motionen som sin 

egen och gentemot 

partiet driver att 

marknaden för 

kontrollbesiktning av 

motorfordon ska drivas 

under statligt monopol. 
 

Artikel i Libertas.  Luwam 

M31. Validera praktisk 

kunskap för en socialt 

och ekonomiskt hållbar 

arbetsmarknad 

 

Att-sats: S-studenter 

verkar för att en 

kompletterande 

utbildningsform för 

Nasra har lyft frågan med ministern för 

högre utbildning och forskning, Mathilda 

Ernkrans.  
 

Fanny Hahne 

och Frida 

Gunnarsson 
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validering av praktisk 

yrkeskunskap införs. 

M32. Gratis mensskydd 

på alla universitet och 

högskolor 

Att-sats 1: att1.S-

studenter verkar för 

gratis mensskydd på 

samtliga av Sveriges 

universitet och högskolor.  

Att-sats 2: .S-studenter 

antar motionen som sin 

egen och skickar 

motionen till 

socialdemokratiska 

riksdagsgruppen. 

 
Anton 

Svensson  

M33. Stärk lagen om 

anställningsskydd 

 

Att-sats1: S-Studenter 

verkar för att en 

utredning tillsätts med 

utgångspunkten att ta 

fram ett lagförslag som 

säkerställer att 

uppsägning vid 

Två artiklar har skrivits om LAS och 

arbetsrätten. 

Däremot kan mer göras och kommande 

förbundsstyrelse rekommenderas fortsätta 

med arbetet.  

 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/ett-

progressivt-arbetarparti-kan-mota-sd 

https://www.nwt.se/2018/03/06/hogern-

har-inte-forstatt-nagonting/ 

Fanny Hahne  
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arbetsbrist sker på tydliga 

och sakliga grunder. 
 

M34. Fler tågresor, inte 

flygresor 

 

Att-sats 1: att1.S-

studenter verkar för att 

staten investerar i fler 

tågresor och tågbanor.  

 

Att-sats 2: .S-studenter 

verkar för en höjd 

flygskatt. 
 

Frågorna tas upp i det nya 

reformprogrammet.  

 

Flygskatten hanteras i en artikel i Dagens 

Samhälle:  

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vill-

alliansen-lata-sd-styra-klimatpolitiken-

23185  

 

Vi har kontaktat Elin Gustafsson i 

trafikutskottet och motionen är 

vidareskickade till utskottsledningen.  

John Linde 

M35. Rätt till sitt eget 

modersmål 

Att-sats1: S-studenter 

verkar för att målen med 

språkutbildningen för 

minoriteter och urfolk 

ändras för att ge 

minoriteter och urfolk 

bättre möjligheter att 

verka inom sina 

respektive gemenskaper. 

Motion har skickats till den 

socialdemokratiska riksdagsgruppen i 

utbildningsutskottet. Möte hölls den 15 

maj där frågan diskuterades. 

William 

Sundelin 
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Att-sats 2: .S-studenter 

verkar för att den 

språkutbildning 

minoriteter och urfolk ges 

inom det egna språket 

utanför 

förvaltningskommuner 

likställs med 

möjligheterna som finns 

inom 

förvaltningskommunerna. 

Att-sats 3: .S-studenter 

skickar motionen till den 

socialdemokratiska 

gruppen i riksdagen. 
 

M36. En bred 

sanningskommision 

angående det samiska 

folket 

Att-sats 1: .S-studenter 

verkar för att en 

sanningskommission 

gällande det samiska 

folket genomförs. 

Att-sats 2: Ändra att-sats 

2 till: att. S-studenter 

verkar för att 

Ett samtal har hållits med motionären om 

vad som kan göras. Efter det har ett samtal 

hållits med riksdagsledamot Anna- Caren 

Sätherberg, riksdagsledamot från 

jämtlands län. Caren har som ansvar att 

samordna de same-politiska frågorna inom 

socialdemokraterna varav jag kontaktade 

henne. Hon har även fått ta del av 

motionen och fått information att S-

studenter gärna bidrar till att en 

sanningskommission kommer till stånd. 

 

Luwam 

Ghebremichael 
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sanningskommissionen 

gällande det samiska 

folket innefattar alla 

samiska grupper som har 

påverkats. 

Att-sats 3: S-studenter 

skickar motionen till den 

socialdemokratiska 

riksdagsgruppen. 

  

M38. Utöka SFI för 

snabbare integration! 

Att-sats 1: .asylsökande 

ska erbjudas SFI innan de 

har fått beslut från 

migrationsverket.  

Att-sats 2: .S-Studenter 

ska driva frågan på 

Socialdemokraternas 

nästa partikongress. 
 

 https://www.vf.se/2019/03/22/ge-

asylsokande-ratt-till-sfi/?auth=true  

Erivan Waysi 

M39. Säg upp 

värdlandsavtalet med 

NATO 

Att-sats 1: .S-Studenter 

ska driva frågan och bilda 

opinion om att Sverige så 

snabbt som möjligt ska 

Skriva en artikel på att-sats 1. 

 

Att-sats 2: eftersom partikongressen 2019 

har motionsstopp. Förbundsstyrelsen för 

2021 får driva frågan.  

Frat Kandemir 
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säga upp 

värdlandsavtalet med 

NATO. 

Att-sats 2: .S-Studenter 

ska driva frågan om att 

säga upp 

värdlandsavtalet så 

snabbt som möjligt på 

Socialdemokraternas 

nästa partikongress. 
 

 


