
Stockholms arbetarekommuns
årsmöte

22 april 2017



2



3



4



5

Johannes-Gustav Vasa socialdemokratiska förening

Inom de närmaste åren behöver den svenska hälso- och sjukvården nya medarbetare på grund av
pensionsavgångar och en åldrande befolkning. Sveriges kommuner och landsting har i olika sammanhang
uppmärksammat detta. Den senaste tiden har man i olika media kunnat läsa om det stora behovet av
personer till hemtjänst. Det skissas på att det kommer att behövas närmare 100.000 nya medarbetare.
Redan nästa år är behovet stort uppemot 20.000 personer kommer att behövas.

Att i detta sammanhang då kunna ta tillvara alla de personer som de senaste åren kommit till vårt land
är ett utmärkt tillfälle. Alla de som har permanenta uppehållstillstånd och som går på SFI undervisning
och som är intresserade skulle kunna erbjudas utbildning inom vården samtidigt som man läser på SFI.
En modell som skulle kunna användas är den som föreningen Livstycket i Tensta har där man har
integrerat SFI med samhällskunskap och arbete.

Ett annat bra alternativ är att använda de folkhögskolor som finns där man både kan erbjuda
internatboende och utbildning då framförallt för individer som inte har familj i Sverige. Under 2016 gav
109 svenska folkhögskolor etableringskurser för nyanlända invandrare där inriktningen var undervisning
i svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande delar. Den verksamheten kan med fördel
utvecklas till att omfatta även arbete i yrken där arbetskraft efterfrågas.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. verka för att det utvecklas en etableringsmodell, med verksamheten i föreningen Livstycket som
förebild, där nyanlända som beviljats uppehållstillstånd erbjuds en kombination av undervisning
i SFI, samhällskunskap och arbete i bristyrken, företrädesvis inom hemtjänst och hälso- och
sjukvård.

2. verka för att landets folkhögskolor ges möjlighet att i internatform bygga på sina etableringskurser
för nyanlända till att utöver undervisning i svenska språket och i orienterande och
arbetsförberedande ämnen även innehålla arbete i bristyrken, företrädesvis inom hemtjänst och
hälso- och sjukvård.

3. motionen  delges den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Stockholms stad, den
socialdemokratiska landstingsfullmäktigegruppen i Stockholms läns landsting samt de
socialdemokratiska riksdagsledamöter, som representerar Stockholm.

Styrelsen i Johannes Gustav Vasa socialdemokratiska förening har vid sammanträde den 23 november
2016 beslutat anta motionen som sin egen.
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Kungsholmens socialdemokratiska förening

Bakgrund

Nyanlända ämneslärares kompetens kan på ett enkelt och snabbt sätt tillvaratas i skolan. Så snart de är
klara med SFI kan ämneslärare erbjudas anställning för att i första hand undervisa nyanlända barn med
samma modersmål under tiden som de går i förberedelseklass.

På så vis kommer lärarna i arbete snabbt och får möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och lära
känna den svenska skolan innan de fullt ut uppfyller språkkrav för att undervisa på svenska.

De nyanlända barnen får också stöd och möjlighet att fortsätta utveckla kunskaper i olika ämnen under
de månader som de lär sig svenska i avvaktan på att få börja delta i den reguljära undervisningen.

Möjlighet till sådan undervisning skapar en kunskapsvinst för de nyanlända barnen eftersom de inte går
miste om kunskapsutveckling i ämnen som de annars inte kommer i kontakt med under tiden som de lär
sig svenska. Exempel på ämnen som de nyanlända lärarna kan arbeta med är matematik och NO-ämnen
som är vanligtvis svårare att ta till sig utan tillräckliga språkkunskaper. Nyanlända barn från
konfliktområden har sannolikt redan gått miste om flera år av reguljär skolgång på grund av krig eller
långvarig vistelse i flyktingläger. En sådan åtgärd bidrar till att de inte hamnar ännu längre ifrån sina
jämnåriga kamrater  i den reguljära undervisningen. Detta är något som de ska kunna ha nytta av under
tiden som de går i förberedelseklass eftersom målet är att de så snart som möjligt ska kunna börja i en
vanlig skolklass.

Bedömning

Lärarna ska kunna erbjudas dessa tjänster efter avslutad SFI-utbildning. Möjligheten att komma in på
arbetsmarknaden borde skapa incitament för att ta sig igenom SFI så snart som möjligt, vilket också
kommer att minska trycket på SFI-platserna.

Satsningen kan genomföras via stadens verktyg för matchning av arbetssökande och arbetsplatser, t.ex.
Jobbtorget/Arbetsförmedlingens tjänster. Staden har tidigare arbetat med liknande satsningar på arbete
i kombination med språkundervisning och har även bedrivit kompetensutvecklingssatsningar i
kombination med språkundervisning, där man skulle kunna hämta inspiration och erfarenheter.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. genomföra en satsning på att anställa nyanlända ämneslärare som stöd till undervisning i
förberedelseklasserna i syfte att få ut de på arbetsmarknaden samtidigt som nyanlända barn inte
går miste om den reguljära undervisningen i förberedelseklass.

2. anta motionen som egen

3. skicka den till kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen/ riksdagsledamöterna för genomförande

Motionen är antagen vid medlemsmöte i Kungsholmens s-förening den 17 november 2016.
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Kunskaper i svenska och en fullgod samhällsorientering spelar en viktig roll för att kunna etablera sig på
arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Sfi- undervisningen ska hålla hög kvalitet och det ska
finnas en tydlig koppling mellan sfi och arbetsmarknaden.

Sfi är sedan 2016 en del av Komvux och möjligheterna att kombinera komvuxkurser med praktik  och
sfi ska utvecklas och underlättas.

För att fler elever ska kunna studera på olika nivåer parallellt, till exempel sfi i kombination med matematik
på grundläggande eller gymnasial nivå, ska processen med att integrera kurser inom sfi och svenska som
andraspråk, med övriga ämneskurser inom komvux påbörjas i enlighet med ambitionen i den nya
lagstiftningen.

Sfi finns på olika nivåer och utgår från individens förkunskaper. Sfi ska ha en stark koppling till
arbetsmarknaden och stärka individens möjligheter till etablering. Där det finns möjlighet och behov
ska utbildning i svenska för yrkesutbildade (sfx) utformas inom fler yrkes- och ämnesinriktningar.
Arbetsmarknadsnämnden arbetar idag med att utveckla möjligheterna till yrkesutbildningar för invandrare
med integrerad språkutbildning (yfi), kombinerade sfi- och yrkesvuxenutbildningar, liksom kombinerade
sfi- och teoretiska vuxenutbildningskurser.

Idag erbjuds utbildningar riktade mot stadens egna verksamheter och gentemot exempelvis barnskötare,
undersköterskor och elevassistenter. Ett syfte är att också möjliggöra för fler att bli behöriga i sina
yrken.

Idag arbetar Stockholm med flera olika projekt för att få in elever och lärare så snabbt det går i
skolsystemet. ”Från nyanländ till nyanställd” är ett projekt som riktar sig att få asylsökande lärare i jobb.
”Start Stockholm” är en kunskapsscreening som ligger till grund för att få in eleverna i skolan på rätt
nivå och med rätt utbildningstempo. Det är viktigt att vi tar hand om dom som kommer till vår stad så
bra som möjligt.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. anse första att-satsen i motion A1 besvarad

2. anse andra att-satsen i motion A1 besvarad

3. anse tredje att-satsen i motion A1 besvarad

4. anse första att-satsen i motion A2 besvarad

5. anse andra att-satsen i motion A2 besvarad

6. anse tredje att-satsen i motion A2 besvarad

Beslut: __________________________________________________________________________
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Kungsholmens socialdemokratiska förening

Sedan 90-talet har otryggheten på arbetsmarknaden ökat. Tidsbegränsade kontrakt, bemanningsföretag
och egenföretagande har blivit allt vanligare och pågår allt längre perioder. Särskilt tydligt är detta inom
kvinnodominerade tjänsteyrken. Inom handel och vård och omsorg arbetar över 30 procent av arbetarna
på tidsbegränsade kontrakt. 1,5 procent av alla anställda på arbetsamarknaden arbetar idag för ett
bemanningsföretag. För vissa högspecialiserade grupper kan egenföretagande eller korta kontrakt vara
ett sätt att öka kontrollen över sin yrkesutveckling, men för de allra flesta är det enbart en osäkerhetsfaktor.

Otrygghet får allvarliga konsekvenser på såväl ett individuellt som ett samhälleligt plan. Den enskilda
anställda får svårt att planera sitt liv och saknar trygghet i sin försörjning, samtidigt som fackets ställning
gentemot arbetsgivaren försvagas. Oron över att förlora arbetet hindrar personer från att uttrycka kritik
eller gå med i ett fackförbund. Otrygghet gör också människor sjuka. Tidsbegränsat anställda löper
högre risk att sjukskrivas för psykiska diagnoser än tillsvidareanställda. Det leder i förlängningen till
färre fria och självständiga människor.

2008 infördes allmän visstid, en anställningsform som inte kräver att arbetsgivaren motiverar varför
anställningen ska vara tidsbegränsad. 2009 infördes regelförändringar för F-skattesedel, som innebar att
en person i praktiken kan arbeta för en och samma uppdragsgivare under lång tid, men utan den
anställningstrygghet det innebär att vara anställd. Detta har gett företag möjlighet att flexibilisera
arbetsstyrkan ytterligare i syfte att pressa kostnaderna för verksamheterna. De senaste sex åren har
tidsbegränsade anställningar och ofrivilligt egenföretagande ökat drastiskt, särskilt inom offentligt
finansierad verksamhet i privat regi.

Tidsbegränsade anställningar skapar en osund kultur av rädsla och utbytbarhet på landets arbetsplatser.
Det är desto mer allvarligt när det rör sig om viktig samhällsservice som äldreomsorg, förskola, kultur
och vård. Privatiseringar och konkurrensutsättning har bidragit till att minska anställningstryggheten i
välfärden. Den höga personalomsättningen minskar kvaliteten på verksamheterna och riskerar
medborgarnas tillit till välfärden. Dessutom belastas statens utgifter av höga kostnader för transfereringar
inom sjukförsäkringssystemet, som följd av att kommuner och landsting inte är de föredömen som de
borde vara när det kommer till arbetsgivarpolitik.

Den nya arbetsgivarstrukturen inom offentlig sektor med allt fler olika utförare och återkommande
upphandlingar gör att personalen i praktiken får arbeta på olika osäkra kontrakt under allt längre tid.
Därför behövs tydligare mål och verktyg för att personalplanera på central nivå i kommuner och landsting.
Anställningstrygghet och långsiktig personalplanering är nödvändigt för att upprätthålla kvalitet,
kompetensförsörjning och personalhälsa i välfärden. Det är målsättningar som måste prägla all offentligt
finansierad verksamhet, oavsett driftsform.

Otrygga jobb är i förlängningen ett hot mot den svenska modellen, eftersom maktbalansen mellan
arbetsmarknadens parter rubbas. Socialdemokraterna har ett ansvar att på alla politiska plan motverka
otryggheten på svensk arbetsmarknad och värna styrkan i den svenska modellen. 2015 års kongress
beslutade att det ska föreligga ett objektivt skäl till att tidsbegränsa anställningar och regeringen har
också infört skärpningar av stapling av visstider. Det har tyvärr visat sig vara långt ifrån tillräckligt. Nu
behövs krafttag för att öka tryggheten på arbetsmarknaden.
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Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. anställningsformen allmän visstid tas bort ur LAS

2. företrädesrätten, återanställningskravet och konverteringsregeln i LAS ska räknas utifrån hur länge
en person arbetat för en viss huvudman istället för en viss arbetsgivare, förutsatt att det är arbete
inom samma yrkeskategori

3. det införs ett procentmål om att det inom ingen yrkeskategori i offentligt finansierad verksamhet
får vara mindre än 90 procent tillsvidareanställda

4. självständighetskriteriet i inkomstskattelagen återställs till att kräva minst två uppdragsgivare och
till att inte bevilja F-skatt för uthyrning vid tillfälliga arbetstoppar

5. anta motionen som sin egen

6. motionen skickas vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen samt kommun- och
landstingsgruppen för genomförande

Motionen är antagen vid medlemsmöte i Kungsholmens s-förening den 17 november 2016.

Motionären lyfter en viktig utmaning att öka tryggheten för arbetstagarna på arbetsmarknaden. Att ha
en trygg anställning är en viktig förutsättning för att kunna ha ett stabilt liv. Att inte veta om man har
arbete från dag till dag skapar inte stabila förutsättningar. De åtgärder som gjorts genom tidigare
lagändringar har lett till ett stort överutnyttjande av arbetskraft och försvårat, nästan omöjliggjort, för
vissa grupper att ta sig in på arbetsmarknaden på en stabil grund.

Den före detta borgerligt styrda regeringen har fortsatt att konsekvent förändra lagstiftningen till att mer
och mer bli ett daglönarsamhälle som arbetarrörelsen stridit mot att bli av med. Motionären pekar på
införandet av rätten att företag med F-skattsedel bara kan arbeta åt en uppdragsgivare, detta medför att
den personen blir av med all den trygghet kollektivavtalen och flera arbetsmarknadslagar medför.

Den privatiseringsvåg som gått genom land och rike har lett till flera problematiska och röriga situationer
inom den offentliga sektorn. Välfärdsvinsterna ökar på bekostnad av de anställda och av de som brukar
vår gemensamma välfärd. Riskkapitalbolagen ökar och lägger ner oändliga resurser för att kringgå sitt
ansvar. Arbetarekommunens styrelse tror inte på att ta över ansvaret från företagen som huvudman för
återanställningsrätten är rätt väg att gå. Här måste ansvaret ligga på de företag som har personalen. Vi
ser att den allmänna visstidsmöjligheten i LAS ska tas bort för att minska möjligheten med daglöneri
istället för minskat ansvar till företagen inom offentlig sektor.

Att ständigt arbeta med målsättningen att så många som möjligt har en tillsvidareanställning inom egen
verksamhet är bra att sträva efter. Vi ska inte utnyttja otrygga anställningar. Vi delar tanken att den
allmänna visstiden ska tas bort ur lagen. Vi tror att införa ett måltal på antalet tillsvidareanställda inom
den offentliga sektorn kommer att begränsa oss i framtida arbetsmarknadsåtgärder som kan behövas
göra för att få människor i arbete. Vi delar motionärens mening att tillsvidareanställningar är viktigt och
vi vill att så många som möjligt ska omfattas av en tillsvidareanställning.
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Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. bifalla första att-satsen

2. avslå andra att-satsen

3. avslå tredje att-satsen

4. bifalla fjärde att-satsen

5. bifalla femte att-satsen

6. bifalla sjätte att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________

Transports s-fackklubb

Taxisektionen av Svenska Transportarbetareförbundet i Stockholm har vid sina uppsökeritillfällen mött
många taxiförare som anser att de fackliga organisationerna spelar en viktig roll i kampen för schyssta
villkor, bättre och tryggare arbetsförhållanden, men de flesta tvingas att prioritera bort medlemskap i
facket av ekonomiska skäl.

Detta har medfört att fackanslutningen är ganska låg i taxibranschen och många taxiförare saknar idag
kollektivavtal. Många förare tvingas att arbeta mer än 11-13 timmar/ dag och körpass. Detta för att
skaffa sig en dräglig lön att leva på.

Arbetsgivaren har idag möjlighet att göra avdrag för sin avgift till arbetsgivarorganisationen, men
motsvarande möjlighet saknas för löntagarna!

Jag anser att alla löntagare på arbetsmarknaden ska ha råd att gå med i sina respektive fackliga
organisationer. Detta med hänsyn till att lönenivån bestäms genom förhandlingar mellan de fackliga och
arbetsgivarorganisationerna – den svenska modellen.

I en del branscher såsom Taxibranschen råder det dock ojämnt styrkeförhållande i förhandlingar. Vilket
utnyttjas effektiv av arbetsgivare och facket förhindras att kunna ta till effektiva stridsåtgärder.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. verka för att fackliga medlemsavgifter och a-kasseavgifter blir avdragsgilla

Motionen antagen av Transportarbetarnas Socialdemokratiska fackklubbs medlemsmöte som vår egen
2016-11-29
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Den förra borgerliga regeringen hade en tydlig arbetsmarknadspolitik för att försvåra för fackföreningarna.
De inte bara höjde A-kasseavgiften utan även fackföreningsavgiften genom att ta bort avdragsrätten.
Dock lät de avgiften till arbetsgivareföreningarna fortsätta vara avdragsfri. En tydlig politik för att
försvåra gentemot fackföreningarna.

Stockholms arbetarekommuns styrelse håller med motionären att det är dags att återigen möjliggöra
avdragsrätt av fackföreningsavgiften men även A-kasseavgiften.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. bifalla motionen

Beslut: __________________________________________________________________________
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