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Vår politik

* Landsbygdspolitik.

Politik för en landsbygdsminister.

* Bistånd.

Politik för en biståndsminister.

* Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst.
Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.	


* Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi.
Politik för en hem- och konsumentminister och en energiminister.

* Partiledare Stefan Löfven.
Klicka på rubiken och se vad han vill.

* Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst.

Politik för en barn- och äldreminister med välfärd och socialtjänst.

* Allmänt om socialdemokraterna och partiets politik.

* Utbildning. Forskning.

* Utrikes- och världspolitik. Globaliseringen.

* IT. Information, Konst, kultur, idrott.

* Europapolitik.

* Jobb.

* Demokratiproblem, juridik.

* Näringar.

* Försvar.

* Handel.

* Klimat och klimatpolitik

* Migration. Integration.

Förtroendevalda i riksdag och kommuner m m. Utredningar.
Politik för en utrikesminister.
Politik för en EU-minister.
Politik för en demokratiminister och en justitieminister.
Politik för en försvarsminister.
Politik för en miljöminister.

* Transporter.
Politik för en infrastrukturminister.

* Planering av fysiska miljöer.
Politik för en plan- och byggminister.

Politik för en utbildningsminister.
Politik för en IT-minister och en kultur- och idrottsminister.
Politik för en arbetsmarknadsminister och en jämställdhetsminister.
Politik för en näringsminister.
Politik för en handelsminister.
Politik för en migrationsminister och en integrationsminister.

* Polisen. Brott. Kriminalvård.

Politik för justitieministerns polis- och kriminalpolitik.

* Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.
Politik för finans-, finansmarknads- och socialförsäkringsministrar.

Socialdemokraternas talespersoner
placerade på politikområdena
* Patiedare Stefan Löfven.
Stefan Löfven
* Allmänt om socialdemokraterna och partiets politik.
Gruppledaren i riksdagen Mikael Damberg
* Utrikes- och världpolitik. Globaliseringen.
Vice ordförande i utrikesutskottet Urban Ahlin
* Europapolitik.
Vice ordförande i EU-nämnden Marie Granlund

* Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst.
Vice ordförande i socialutskottet Lena Hallengren
* Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi.
Veronica Palm eller annan i civilutskottet
Jennie Nilsson eller annan i näringsutskottet
* Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst
Lena Hallengren eller annan i socialutskottet
* Utbildning. Forskning.
Vice ordförande i utbildningsutskottet Ibrahim Baylan
* IT. Information, Konst, kultur, idrott.
Ordförande i kulturutskottet Gunilla Carlsson

* Demokratiproblem, juridik.
Ledamot i konstitutionsutskottet Björn von Sydow
Ordförande i justitieutskottet Morgan Johansson

* Jobb.
Vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet Ylva Johansson

* Försvar.
Ordförande i försvarsutskottet Peter Hultkwist

* Näringar.
Ledamot i näringsutskottet Jennie Nilsson

* Klimat och klimatpolitik
Matilda Ernkrans eller annan i miljö- och jordbruksutskottet
.
* Transporter.
Ordförande i trafikutskottet Anders Ygeman

* Handel.
Jennie Nilsson eller annan i näringsutskottet
* Migration. Integration.
Tomas Eneroth eller annan i socialförsäkringsutskottet

* Planering av fysiska miljöer.
Ordförande i civilutskottet Veronica Palm

* Polisen. Brott. Kriminalvård.
Ordförande i justitieutskottet Morgan Johansson

* Landsbygdspolitik.
Ordförande i miljö- och jordbruksutskotet Matilda Ernkrans

* Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.
Ekonomisk-poitisk talesperson Magdalena Andersson
Vice ordförande i finansustskottet Fredrik Olovsson
Viceorförande i skatteutskottet Leif Jakobsson
Vice ordförande i socialförsäkringsutskottet Tomas Eneroth

* Bistånd.
Ledamot i utrikesutskottet Kenneth G Forslund

Socialdemokraternas hemsida 18 mars 2014
Länkar under “Vår politik A till Ö” samt andra som inte finns där
och här är märkta med *. Placerade på 22 politikområden.
På området “Allmänt om socialdemokraterna och partiets politik“
är här bara inlagt tre av socialdemokraternas sidor, de om riksdagsledamöter, kommuner och partidistrikt.
I områdena har socialdemokraternas sidor lagts in i bokstavsordning så som partiet har gjort. Delområdena borde ligga i ordning
efter innehåll på lämpligt sätt.
Av utrymmesskäl är bilder inte med här.
Efter de 22 politikområdena läggs på sida 271-274 in en
förteckning över Sven Wimnells senaste utredningar.

Partiedare Stefan Löfven. (Statsminister)
	

 	


Stefan Löfven *

Stefan Löfven
Som socialdemokrat så står jag upp
för människors lika värde. Det innebär
för mig att vi ska ha ett samhälle som
bygger på alla människors möjlighet
att utveckla sin frihet. Det kräver ett
samhälle som är både solidariskt och
rättvist.
Idag är det alltför många människor som går
arbetslösa. Det innebär att många människors
förmåga inte tas tillvara. Därför kommer jag att
lägga stor vikt vid en politik för att skapa fler jobb i
Sverige. Jag hoppas och tror att mina erfarenheter
från näringslivet kan bidra i det arbetet.
Jag vet att det nu runt om i landet finns en stor lust
att samlas, att gå vidare, utveckla våra idéer om

samhället och att vinna valet 2014. Det kräver hårt
arbete, det finns inga enkla lösningar - men vi
kommer att klara det.
För att ta tag i utmaningen att skapa ett starkt
politiskt alternativ för fler jobb i Sverige så behöver
vi ett starkt lag. Och det laget är ni. För vi
tillsammans, partiets alla medlemmar - det är vi som
bildar laget. Vi behöver också bli fler än de 100 000
medlemmar vi är idag. Vi ska bli fler medlemmar
med olika bakgrunder. Jag ser fram emot att få träffa
er ute på alla aktiviteter som vi ska ha runt om i
landet!

Presskontakt
Assistent
Anne Ekberg072-214 36 14
E-post
Eva Johnsson
08-786 52 08
072-524 23 78
E-post
Stefan Löfven
CV
Bilder
Artiklar
Tal
Presskontakt

	

 	

Stefan Löfven, partiordförande

Allmänt om socialdemokraterna och
partiets politik. (Planeringsminister.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Informationssekreterare. Gruppsekreterare. Partisekreterare )
Länkarna ordnas enligt partiets val.
Vårt parti *
Riksdagsgruppen *
S i hela landet *
Vår politik *
Framtid *
Nyheter *
Valet 2014 *
Kontakt *
Press *
Other languages *
Läs upp sidan *
Bli medlem nu *
Opinionsverket *
http://www.socialdemokraterna.se/Skolarbete/ *
http://www.socialdemokraterna.se/Vartparti/
Arbetarekommuner/ *
http://www.socialdemokraterna.se/Om-webbplatsen/ *
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/ *
Framtidskontraktet/ *
Gilla oss på Facebook *
Följ oss på Twitter *
YouTube *
Flickr *
Sök *
Om webbplatsen *
Jobb *
Tillkommande och glömda länkar

Talesperson Gruppledaren i riksdagen Mikael Damberg

Detta är den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
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Björn von Sydow
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Caroline Helmersson Olsson
Catharina Bråkenhielm
Cecilia Dalman Eek
Christer Adelsbo
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Christina Oskarsson
Christina Zedell
Clas-Göran Carlsson
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Hannah Bergstedt
Hans Ekström
Hans Hoff
Hans Olsson
Helén Pettersson
Helene Petersson
Hillevi Larsson
Håkan Bergman
Håkan Juholt

Ibrahim Baylan
Ingela Nylund Watz
Ingemar Nilsson
Isak From
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Jan-Olof Larsson
Jasenko Omanovic
Jennie Nilsson
Johan Andersson
Johan Löfstrand
Jonas Gunnarsson
Jörgen Hellman
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Karin Åström
Katarina Köhler
Kenneth G Forslund
Kent Härstedt
Kerstin Engle
Kerstin Haglö
Kerstin Nilsson
Krister Örnfjäder
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 Kristina Nilsson
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 Kurt Kvarnström
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Lars Eriksson
Lars Johansson
Lars Mejern Larsson
Leif Jakobsson
Leif Pettersson
Lena Hallengren
Lena Sommestad
Lennart Axelsson
Louise Malmström
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Maria Stenberg
Marie Granlund
Marie Nordén
Matilda Ernkrans
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Mattias Jonsson
Meeri Wasberg
Mikael Damberg
Monica Green
Morgan Johansson
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Patrik Björck
Per Svedberg
Peter Hultqvist
Peter Jeppsson
Peter Johnsson
Peter Persson
Phia Andersson
Pia Nilsson
Pyry Niemi

R

U

S

V

	

 •	

 Raimo Pärssinen
	

 •	

 Roza Güclü Hedin
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 Urban Ahlin
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 Veronica Palm
Sara Karlsson
Shadiye Heydari
Susanne Eberstein
Suzanne Svensson
Sven-Erik Bucht
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 Yilmaz Kerimo
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 Ylva Johansson
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Teres Lindberg
Thomas Strand
Tomas Eneroth
Tommy Waidelich
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 Åsa Lindestam
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Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Göteborgs kommun
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Malmö kommun
Norrbottens län
Skaraborgs län
Skåne län
Stockholms kommun
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

S i din kommun
Här hittar du kontaktuppgifter till
Socialdemokraterna i din kommun. Saknar du din
kommun i listan? Ta då istället kontakt med ditt
partidistrikt.
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Avesta
Berg
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Borlänge
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Botkyrka
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Bräcke
Burlöv
Båstad
Danderyd
Edsbyn
Ekerö
Eksjö
Emmaboda
Enköping
Eskilstuna
Eslöv
Essunga
Fagersta
Falkenberg
Falköping
Falun
Finspång
Flen
Forshaga
Gagnef
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Gislaved
Gnesta
Gnosjö
Grums
Gullspång
Gävle
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Hjo
Hofors
Huddinge
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Hylte
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Kristinehamn
Krokom
Kungsbacka
Kungsör
Kungälv
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Landskrona
Laxå
Lekeberg
Leksand
Lerum
Lessebo
Lidköping
Lilla Edet
Linköping
Ljungby
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Ludvika
Luleå
Lund
Lycksele
Lysekil
Mall (PS)
Malmö
Malung-Sälen
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Mark
Markaryd
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Motala
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Mölndal
Mönsterås
Nacka

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Nora
Norberg
Nordanstig
Norra Öland
Norrköping
Norrtälje
Norsjö
Nybro
Nykvarn
Nyköping
Nynäshamn
Nässjö
Orsa
Orust
Osby
Oskarshamn
Ovanåker
Oxelösund
Partille
Perstorp
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Robertsfors
Rättvik
Sala
Salem
Sandviken
Sigtuna kommun
Simrishamn
Sjöbo
Skara
Skellefteå
Skinnskatteberg
Skurup
Skövde
Smedjebacken
Socialdemokraterna Vilhelmina
Sollentuna
Solna
Sotenäs
Staffanstorp
Stenungsund
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Stockholm
Storfors
Strängnäs
Strömstad
Strömsund
Sundbyberg
Sundsvall
Sunne
Surahammar
Svalöv
Svedala
Svenljunga
Säffle
Säter
Söderhamn
Söderköping
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Södra Öland
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Tierp
Timrå
Tingsryd
Tomelilla
Torsby
Torsås
Tranås
Trelleborg
Trollhättan
Trosa
Tyresö
Täby
Töreboda
Uddevalla
Ulricehamn
Umeå
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Uppsala
Uppvidinge
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Vadstena
Vaggeryd
Valdemarsvik
Vallentuna
Vansbro
Varberg
Vaxholm
Vellinge
Vetlanda
Vimmerby
Vänersborg
Värmdö
Värnamo
Västervik
Västerås
Växjö
Ydre
Ystad
Åmål
Ånge
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Åre
Årjäng
Åstorp
Åtvidaberg
Älmhult
Älvdalen
Ängelholm
Ödeshög
Örebro
Örkelljunga
Örnsköldsvik
Östersund
Österåker-ditt val 2014
Östra Göinge

Partidistrikt
Här hittar du våra 26 partidistrikts
webbplatser. Kontaktuppgifter till
dessa finns i menyn till höger.
Om du letar efter Socialdemokraterna i din kommun,
klicka här
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Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norra Älvsborg
Norrbotten
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Skaraborg
Skåne
Socialdemokraterna i Göteborg
Stockholms län
Stockholms stad
Stockholmsregionen
Sörmland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborg Södra Partidistrikt
Örebro län
Östergötland

Partidistrikt
	

 •	

	

 •	


Kontaktuppgifter till partidistrikten
Partidistriktens ordföranden

Utrikes- och världpolitik. Globaliseringen.
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


(Utrikesminister och ev. FN-minister och
Världsplaneringsminister)
FN
Globalisering
Internationellt
Israel och Palestina
Säkerhetspolitik
Internationell solidaritet *

Talesperson Vice ordförande i utrikesutskottet Urban Ahlin

Ett starkt
engagemang för FN
Ett starkt engagemang för Förenta
Nationerna är en hörnsten i
socialdemokratisk utrikespolitik och
FN utgör navet i det internationella
samarbetet.
Men FN är aldrig starkare än vad medlemsstaterna
tillåter. Reformarbetet måste drivas framåt för att ett
starkare och bättre rustat FN ska kunna hantera
kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter
samt främja utveckling. Det reformarbete som är
påbörjat, inte minst gällande säkerhetsrådet, måste
fortsätta för att få ett säkerhetsråd som är mer baserat
i dagens verklighet än i andra världskrigets
segermakter.
Vi socialdemokrater vill därför se ett ökat
engagemang för FN med fler politiska initiativ som
kan bidra till en välfungerande världsorganisation
och en bättre internationell ansvarsfördelning, som

bättre tjänar mänskligheten. Vi vill också att Sverige
ska höja och skärpa sin profil i FN. Sverige har en
lång och stark tradition av en aktiv FN-politik.
Sverige bör utarbeta en FN-strategi för arbetet i FN
både som enskild aktör, genom EU och i samarbete
med de nordiska länderna.
Det är viktigt att reformarbetet av säkerhetsrådet
fortsätter. Säkerhetsrådet måste i sin sammansättning
bättre spegla dagens värld. Vi vill att arbetet i
säkerhetsrådet allt mer ska präglas av förhandlingar
mellan de deltagande länderna och parterna. Om
någon av de permanenta medlemmarna lägger sitt
veto ska det ses som ett misslyckande och
användandet av vetot måste inskränkas till ett
minimum.
Sverige kom på sista plats bland jämförbara
kandidatländer till FN:s råd för mänskliga
rättigheter, ett tydligt tecken på att Sverige inte
längre är samma starka och respekterade aktör. Vi
vill att Sverige ska kandidera till FN:s säkerhetsråd.
Regeringen har presenterat avsikten att kandidera
men sedan har det varit tyst om förslaget. Om
Sverige ska lyckas måste regeringen öka
engagemanget i FN.

Det har aldrig tidigare varit så få svenskar utsända i
FN-tjänst som det är idag. Samtidigt vet vi att det
råder brist på personal och utrustning från länder
som Sverige i FN-ledda fredsbevarande insatser. Vi
socialdemokrater anser att nästa internationella
fredsoperation som Sverige deltar i ska vara ledd av
Förenta nationerna.
Internationell solidaritet

Europa och världen
	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Alliansfrihet
Bistånd
Försvar och krisberedskap
Globalisering
Israel och Palestina
Migration, asyl- och flyktingpolitik
Mänskliga rättigheter
Nedrustning
Säkerhetspolitik

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Rusta upp försvaret på Gotland
Stefan Löfven om krisen i Ukraina:
S presenterar alternativ för klimatmål i EU
Stefan Löfven deltar på ESP:s kongress i Rom
S-ledamöter fördömer ny lag i Uganda

Globalisering och
internationell handel
Vi socialdemokrater tror på
globaliseringens möjligheter.
Socialdemokraterna vill driva på för
en ny global överenskommelse mellan
arbete, kapital och samhälle, en "New
Global Deal". Vi vill att
globaliseringens fördelar ska komma
alla till del.
Globaliseringen är en stark kraft i
samhällsutvecklingen. De senaste årtiondenas
ekonomiska globalisering har skapat ett ökat
välstånd och bidragit till att fattigdomen minskat för
flera hundra miljoner människor. Kraven på
demokrati, mänskliga rättigheter och social trygghet
växer runtom i världen. Samtidigt måste större
ansträngningar göras för att öka antalet demokratiska
stater i världen.

Handel, migration, teknisk utveckling och rörlighet
för människor och länder närmare varandra. Problem
liksom lösningar är än mer gemensamma än tidigare.
En fri och rättvis handel är en nyckel till utveckling.
Globaliseringen öppnar nya exportmarknader, sänker
priserna på många varor och förskjuter makt och
rikedomar mellan länder och inom länder. Den
ekonomiska utvecklingen och tillväxten är mycket
stark i många låg- och medelinkomstländer.
Globaliseringen kan också skapa oro och otrygghet,
även i Sverige. Den svenska modellen behövs i
globaliseringen. Krav på flexibilitet utan sociala
skyddsnät och finansoro ökar osäkerheten och gör
människor utsatta. Globaliseringens fördelar ska
komma alla till del. Människan ska sättas före
marknaden. Fred, demokrati, respekt för de
mänskliga rättigheterna och ekonomisk utveckling är
grundläggande. Fria fackföreningar och fackliga
rättigheter är viktiga för global rättvisa.
Socialdemokraterna menar att det behövs en ny
global uppgörelse mellan arbete, kapital och
samhälle. Vi socialdemokrater känner särskilt ansvar
för att stödja det internationella fackliga arbetet, och

för stå upp för människors fri- och rättigheter på en
alltmer globaliserad arbetsmarknad.
Sverige har som ett litet exportberoende land stora
intressen av att främja en fri och rättvis världshandel.
Genom progressiva internationella handelsavtal kan
handelshinder rivas samtidigt som löntagarnas
intressen respekteras och en hållbar utveckling
främjas.
Både opålitligheten hos finansmarknaderna och
klimatkrisen kräver globala politiskt hållbara
lösningar med bindande regler.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


	

 	


driva på för en ny global överenskommelse
mellan arbete, kapital och samhälle. Större
fokus behöver riktas på löntagares rättigheter
driva på för en progressiv global
handelspolitik. En fri, rättvis och hållbar
handel ska främjas. Vi välkomnar att det nya
handels- och investeringsavtalet TTIP mellan
EU och USA blir öppet och brett, utan att
inskränka de sociala rättigheterna
bekämpa skatteparadis hårdare

	

 	


stärka EU som global aktör för utveckling, fri
och rättvis handel och försvarare av
demokratin. Ett socialt protokoll bör läggas till
EU-fördraget. EU:s utvidgning bör gå vidare.

Internationell solidaritet

Europa och världen
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Israel och Palestina
Socialdemokraterna tror på en framtid
med två fria, livskraftiga och
demokratiska stater som lever sida vid
sida. Vi arbetar för att både israeler
och palestinier ska ha rätt till frihet,
utveckling och säkerhet inom säkra
och erkända gränser. Det är folk som
är hårt drabbade av många decenniers
konflikt.
I mellanösternkonfliktens spår ligger raserade
möjligheter till utveckling och krossade
fredsinitiativ. Det är viktigt att fredsförhandlingar
mellan Israel och Palestina kan leda fram till en
varaktig fred. Detta är en svår process.
	

 	


Alla parter måste därför avstå från våld och
möjliggöra fredsförhandlingar. Israel är den
starkare parten i konflikten och har därför ett
särskilt ansvar. Alla grupperingar måste ta
avstånd från terrorhandlingar.

	

 	


Den folkrättsligt illegala bosättningspolitiken
måste omedelbart upphöra.
	

 	

 Utbyggnaden av bosättningar samt muren på
ockuperad mark, ockupationen av Västbanken
och Östra Jerusalem samt blockaden av Gaza
är illegalt och utgör ett direkt hot mot en
tvåstatslösning.
	

 	

 De palestinska flyktingarna ska ges rätt att
återvända.
	

 	

 Östra Jerusalem är den självklara huvudstaden
i ett fritt Palestina.
Vi socialdemokrater har länge krävt att Sverige ska
erkänna staten Palestina och vi vill att erkännandet
följs upp med etablerandet av en ambassad. Men på
grund av sin djupa splittring har den borgerliga
regeringen inte kunnat vare sig agera eller tala med
tydlighet om frågan. Sverige har dessvärre förhållit
sig mycket passivt under lång tid.
Världssamfundet måste föra en dialog med alla
relevanta parter i konflikten. Internationell militär
närvaro är förmodligen nödvändig för att skapa
säkerhet efter en fredsuppgörelse. Sverige bör vara
berett att delta i en sådan insats.

Israel fortsätter bygga ut bosättningarna trots
omvärldens protester. Bosättningarna på ockuperad
mark utgör nästan hälften av Västbankens yta. EU
måste vidta åtgärder för att bekämpa dessa
folkrättsligt illegala bosättningar. Ett av de största
hindren för en tvåstatslösning är bosättningarna.
Handel med produkter från bosättningarna bidrar till
att upprätthålla dagens situation. Det är positivt att
EU har ett handelsavtal med Israel men vi vill också
understryka att produkter från bosättningarna inte
omfattas av avtalets förmåner eftersom de inte är
produkter från Israel. Sverige borde införa
ursprungsmärkning och agera pådrivande för att få
fler EU-länder att göra samma sak.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


	

 	


att Sverige erkänner staten Palestina
att Sverige inför ursprungsmärkning av
produkter från bosättningarna samt föreslår att
EU-kommissionen överväger lämplig EUlagstiftning för att motverka finansiella
transaktioner till stöd för bosättningarna
att Sverige internationellt och i EU kräver att
utbyggnaden av bosättningar upphör, muren på
ockuperad mark rivs, ockupationen av

Västbanken och Östra Jerusalem avslutas samt
att blockaden av Gaza upphör.
Internationell solidaritet
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Säkerhetspolitik
En modern svensk säkerhetspolitik
ska innehålla följande element:
Ett militärt alliansfritt Sverige, ett ökat
samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och
ett starkare Förenta Nationerna (FN).
Den militära alliansfriheten ska vara en viktig del av
den svenska utrikes och säkerhetspolitiken. Sverige
har genom åren kunnat visa att det går att kombinera
ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och
andras säkerhet med att vara militärt alliansfria.
Sveriges samarbete med Nato har blivit möjligt
eftersom organisationen har förändrats sedan det
kalla kriget. Nato är en central aktör för europeisk
säkerhet samt för internationell krishantering.

Sverige deltar i vissa FN-stödda fredsbevarande
operationer som leds av Nato. FN ger ofta i uppdrag
till Nato att utföra fredsoperationer eftersom
organisationen har resurser att leda vissa
komplicerade insatser. Därför stödjer
socialdemokraterna ett svensk deltagande i Natos
övningskoncept Nato Response Force (NRF).
FNs verksamhet på det fredsbevarande området är
både viktig och efterfrågad. Sverige bör fortsätta det
aktiva engagemanget och deltagandet i
internationella insatser inom ramen för FN, EU,
Nato och Organisationen för säkerhet och samarbete
i Europa (OSSE). Sverige bör arbeta för att stärka
FNs egen kapacitet på detta område och Sverige bör
även öka sitt deltagande i FN-ledda fredsinsatser.
Sveriges samarbete med Nato i fredsbevarande
insatser med FN-mandat är viktigt, men samtidigt är
vi socialdemokrater tydliga med att Sverige inte ska
delta i militära operationer som enbart har sin grund
i Nato-stadgans artikel fem om ömsesidiga
försvarsgarantier.

Kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och
krishantering före, under och efter en konflikt är en
förutsättning för hållbar fred och utveckling. FNresolutioner fördömer våldtäkt och sexualiserat våld
i konflikter och slår fast att dessa handlingar utgör
hot mot internationell säkerhet. Arbetet utifrån FNresolutionerna 1325 och 1820 med flera måste
intensifieras. Kvinnors rättigheter och perspektiv
måste få bättre genomslag i arbetet för fred och
säkerhet.

Europa och världen

Försvar, säkerhet och beredskap
Internationell solidaritet
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Internationell
solidaritet

miljöpolitikerna Marita Ulvskog och Matilda
Ernkrans socialdemokraternas alternativ för
klimatmål i EU. Regeringen kommer på måndag att
under EU:s ...

Rusta upp försvaret på Gotland

Stefan Löfven deltar på ESP:s kongress i
Rom

2014-03-04

Händelseutvecklingen i Ukraina bekräftar vikten av
att det från svensk sida vidtas åtgärder för att öka
den militära närvaron på Gotland.

Stefan Löfven om krisen i Ukraina:

2014-02-28

På Europeiska socialdemokratiska partiets kongress
(ESP) i Rom, lördag 1 mars, samlas de
socialdemokratiska partierna från hela Europa för att
ta det gemensamma manifestet till valet i ...

2014-03-02

Händelseutvecklingen mellan Ryssland och Ukraina
är mycket oroande och allvarlig. Alla parter måste
måste verka för avspänning och söka diplomatiska
lösningar på krisen.

S presenterar alternativ för klimatmål i
EU
2014-02-28

Pressinbjudan: Måndag den 3 mars presenterar

S-ledamöter fördömer ny lag i Uganda
2014-02-26

S-ledamöter i Europaparlamentet fördömer häxjakt
på HBT-personer i Uganda. Detta till följd av en ny
lag med hårda straff för personer som anklagas vara
homosexuella.

Mikael Damberg på Progressive Alliance
Conference i Tunis
2014-02-20

På konferensen medverkar även tyska
Socialdemokraternas partiledare, Sigmar Gabriel och
Hannes Swoboda, ordförande för Socialister och
Demokrater i Europaparlamentet. Ett 50-tal länder
och partier ...

Våldet måste upphöra omedelbart i
Ukraina
2014-02-20

Det är med sorg och vrede jag ser dödandet och
våldet i Kiev. Detta måste omedelbart upphöra.
President Yanukovich har ansvar för våldsspiralen
och måste se till att steg tas mot en demokratisk ...

Utrikesdeklaration 2014
2014-02-19

Urban Ahlin har presenterat vår utrikesdeklaration.
Ett alternativ för en mer aktiv och progressiv
utrikespolitik.

Vi kräver en mer aktiv utrikespolitik
2014-02-19

Den borgerliga regeringens säkerhets- och
försvarspolitik har fallit samman. Vi kräver en mer
aktiv utrikespolitik.

Urban Ahlin presenterar S
utrikesdeklaration
2014-02-18

Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson, presenterar
imorgon Socialdemokraternas utrikesdeklaration vid
en pressträff innan riksdagens utrikespolitiska debatt.

Israel och Palestina
2014-02-07

Socialdemokraterna tror på en framtid med två fria,
livskraftiga och demokratiska stater som lever sida
vid sida. Vi arbetar för att både israeler och
palestinier ska ha rätt till frihet, utveckling ...

Säkerhetspolitik

Alliansfrihet

2014-02-07

2014-02-05

En modern svensk säkerhetspolitik ska innehålla
följande element: Ett militärt alliansfritt Sverige, ett
ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett
stärkt Europasamarbete och ett starkare ...

Alliansfrihet
2014-02-06

Sverige har genom åren kunnat visa att det går att
kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår
egen och andras säkerhet med att vara militärt
alliansfria. Sverige har en modern
säkerhetspolitik. ...

Globalisering
2014-02-06

Vi socialdemokrater tror på globaliseringens
möjligheter. Socialdemokraterna vill driva på för en
ny global överenskommelse mellan arbete, kapital
och samhälle, en "New Global Deal". Vi vill att ...

FN
2014-02-04

Ett starkt engagemang för Förenta Nationerna är en
hörnsten i socialdemokratisk utrikespolitik och FN
utgör navet i det internationella samarbetet. Men FN
är aldrig starkare än vad medlemsstaterna ...

Valplattform inför valet till
Europaparlamentet
2014-01-31

Vi sätter jobben först - i Sverige och i Europa. Läs
vår valplattfom inför valet till Europaparlamentet.

Migration, asyl- och flyktingpolitik
2014-01-30

Människor som flyr från krig och konflikter måste
kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem. Vi
socialdemokrater värnar den reglerade invandringen
där rätten för flyktingar att söka asyl är ...

Löfven väljs till ny ordförande för
SAMAK

Västsahara och folkrätten förlorar på
fiskeavtal

2014-01-24

2013-12-10

Stefan Löfven deltar vid de nordiska
socialdemokraternas årsmöte i Köpenhamn tisdagen
28 januari.

Urban Ahlin, socialdemokraternas utrikespolitiske
talesperson, kommenterar dagens beslut i
Europaparlamentet om det omstridda fiskeavtalet
mellan EU och Marocko.

Carin Jämtin besöker Sydafrika och
Namibia
2014-01-17

Syftet med besöken är bland annat att träffa
företrädare för systerpartierna ANC, MDC och
SWAPO för att få en bild av situationen i södra
Afrika.

Löfven deltar på Nelson Mandelas
statsbegravning
2013-12-13

- Det är en ära att få delta när ett folk, en nation och
en hel värld tar ett sista farväl av Nelson Mandela,
säger Stefan Löfven.

Pressinbjudan: Kondoleansbok till
Mandelas minne
2013-12-06

Idag klockan 11:00 öppnar Stefan Löfven och Ingvar
Carlsson Socialdemokraternas kondoleansbok till
Nelson Mandelas minne vid en ceremoni på
Sveavägen 68.

Uttalande av Stefan Löfven om Nelson
Mandela
2013-12-05

- Mandela gav demokrati åt ett land, röst åt ett folk
och hopp till en hel generation världen över. Därför

kommer hans minne leva vidare långt efter den sorg
och tomhet jag känner idag, säger Stefan ...

Kvinnors deltagande skapar fred
2013-12-03

Urban Ahlin, socialdemokraternas utrikespolitiske
talesperson, kommenterar situationen inför de
kommande fredsförhandlingarna, de så kallade
Geneve II.
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Nästa

Europapolitik. (EU-minister och
ev.Europaplaneringsminister)
	

Europa *
	

 	

EU-val *
Vår politik A till Ö för EU *
	

 	

Valplattform inför valet till Europaparlamentet *
	

 	

Kandidater till Europaparlamentet *
	

 	

S i Europaparlamentet *
	

 	

Vårt alternativ för klimatmål i EU *
Talesperson Vice ordförande i EU-nämnden Marie Granlund

Europa
Forskningskommissionen redovisade
resultat
2014-03-05

Den första maj 2013 tillsatte Socialdemokraterna en
oberoende forskningskommission med uppgift att
redovisa områden av betydelse för arbetslöshet och
sysselsättning, utifrån bland annat de ...

Vårt alternativ för klimatmål i EU
2014-03-03

Marita Ulvskog och Matilda Ernkrans presenterade
idag vårt alternativ för klimatmål i EU. Fokus ligger
på minskade utsläpp och ökad energieffektivisering.

Stefan Löfven om krisen i Ukraina:
2014-03-02

Händelseutvecklingen mellan Ryssland och Ukraina
är mycket oroande och allvarlig. Alla parter måste

måste verka för avspänning och söka diplomatiska
lösningar på krisen.

vägar. Vi har därför tagit fram ett åtgärdspaket för
schyssta villkor i svensk åkerinäring.

S presenterar alternativ för klimatmål i
EU

Ordning och reda på svenska vägar

2014-02-28

Pressinbjudan: Måndag den 3 mars presenterar
miljöpolitikerna Marita Ulvskog och Matilda
Ernkrans socialdemokraternas alternativ för
klimatmål i EU. Regeringen kommer på måndag att
under EU:s ...

En rejäl och tydlig klimatbluff
2014-02-26

Replik publicerad i SvD, 26 februari 2014. De
skriver nämligen att de vill att EU ska minska med
50 procent till 2030 men att 10 procentenheter ska
göras genom projekt utanför EU. De syftar på det ...

Ordning och reda på svenska vägar
2014-02-19

Det råder stor oreda för transporterna på svenska

2014-02-19

Det råder stor oreda för transporterna på svenska
vägar. Vi har därför tagit fram ett åtgärdspaket för
schyssta villkor i svensk åkerinäring.

Sätt Europa i arbete
2014-02-18

Ylva Johansson och Olle Ludvigsson har presenterat
ett åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige
och i EU.

Vi vill stärka arbetsvillkoren i EU
2014-02-18

De tre främsta prioriteringarna för
socialdemokraternas arbete i EU handlar alla om
jobben.

Vi vill stärka arbetsvillkoren i EU
2014-02-18

De tre främsta prioriteringarna för
socialdemokraternas arbete i EU handlar alla om
jobben.

Valplattform inför valet till
Europaparlamentet
2013-11-22

Vi sätter jobben först - i Sverige och i Europa. Läs
vår valplattfom inför valet till Europaparlamentet.

Seger för fackliga rättigheter i nya
upphandlingsregler

S presenterar EP-vallista

2014-01-15

Socialdemokraterna presenterar sin lista med
kandidater till Europaparlamentet. Listan presenteras
vid en pressträff i Riksdagen. Datum och tid: idag 22
november, klockan 14.30 Plats: Riksdagens ...

Senast om två år ska Sverige och andra EU-länder se
till att arbetsrätt och kollektivavtal följs när
kommuner och myndigheter upphandlar varor och
tjänster. Detta klargörs i nya regler för offentlig ...

Nära nog betydelselöst för klimatet och
människorna
2013-11-24

Frustrationen och ilskan är stor över Warszawamötet.
Istället för två steg fram blev det ett rejält kliv
tillbaka. Bättre än inget men helt otillräckligt. Det
går att göra så mycket mer. Med ...

2013-11-22

Klimattoppmötet i Warzawa
2013-11-18

Matilda Ernkrans: Vi socialdemokrater menar att vi i
den industrialiserade världen har ett historiskt ansvar
för klimatförändringarna.

Internationella nyheter
2013-11-12

2013-11-04

miljard för att stärka svenska företags
exportmöjligheter.

Socialdemokraterna vill med 12 punkter av aktiva
åtgärder arbeta för en giftfri miljö.

371 miljoner till landsbygdsjobb

12 förslag för en giftfri miljö

2013-09-13

Delta i debatten om EU
2013-10-14

Tisdag den 15 oktober finns representanter från EU
på plats i Stockholm - bland annat deltar Olle
Ludvigsson S-ledamot i Europaparlamentet

Vi vill modernisera landsbygdsprogrammet genom
att fokusera på jobb genom att utveckla
landsbygdens näringsliv.

Utvecklingen i Egypten
2013-08-15

Regeringen sviker svenska piloter och
kabinpersonal
2013-10-04

Regeringen stödjer ett förslag som innebär att
arbetsvillkoren för svenska piloter och
kabinanställda kommer att försämras.

Ahlin: Det eskalerande våldet måste upphöra för att
möjliggöra en snabb övergång demokrati och ett
civilt styre. Jag fördömer våldsanvändandet.

Jämtin och Orback om den egyptiska
domen mot 43 NGO-aktiva
2013-06-08

Investera i svenska exportmöjligheter
2013-09-26

Stefan Löfven föreslår investeringar på en kvarts

Domen är ett hårt slag mot det egyptiska
civilsamhället. Vi fördömer detta försök att stoppa
arbetet för frihet och mänskliga rättigheter i landet.

Sverige tappar konkurrenskraft
2013-05-08

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och
konkurrenskraft. Ska svenska företag klara att
ständigt utvecklas behöver vi ha en riktigt bra skola
och många möjligheter till vidareutbildning.

Seminarium om Nordiska modellen
2013-04-10

Socialdemokraterna och LO bjuder in till
seminarium om den Nordiska modellen.
Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Nästa

EU-val
Vi sätter jobben först – i Sverige och i
Europa. Det är ett historiskt
misslyckande att nästan 26 miljoner
människor, av vilka 6 miljoner
ungdomar, saknar jobb. Vi
socialdemokrater vill att Sverige ska
driva på för att EU blir en union för
hållbar tillväxt och full sysselsättning.
Våra viktigaste frågor; fler jobb,
ordning och reda på arbetsmarknaden,
ansvarsfull klimat- och miljöpåverkan.
Valplan för EU-valet

Marita Ulvskog och Jan Larsson har presenterat
Socialdemokraternas valplan för EU-valet 2014.
Fokus är på fler jobb, ordning och reda på
arbetsmarknaden samt ansvarsfull klimat- och
miljöpolitik.
EU-val Jobb Valet 2014

Vår politik A till Ö
för EU

J

A

K

	

 •	

 Arbete i Europa
	

 •	

 Arbetsmarknad

B

	

 •	

 Brottslighet

E

	

 •	

 Europa i världen

F

	

 •	

 Fri handel och rörlighet

	

 •	

 Jämställdhet i EU

	

 •	

 Konsumenternas Europa

M

	

 •	

 Medborgarnas Europa
	

 •	

 Miljö och klimat
Rekommendera

Valplattform inför
valet till
Europaparlamentet
Den 22 november tog partistyrelsen
beslut om valplattform inför valet till
Europaparlamentet. Vi sätter jobben
först - i Sverige och i Europa.

	

 	


	

 	


Valplattformens huvudpunkter
	

 	


Vi sätter jobben först – i Sverige och i Europa.
Det är ett historiskt misslyckande att nästan 26
miljoner människor, av vilka 6 miljoner
ungdomar, saknar jobb. EU:s ungdomsgaranti
måste bli verklighet, ingen ska behöva gå
arbetslös i mer än 90 dagar. Vi vill se
gemensamma satsningar på forskning och grön
teknik i stället för ensidiga åtstramningar som
inte fungerar.

	

 	


Ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi står
upp för den svenska modellen och för att
svenska löner och villkor ska gälla i Sverige.
Vi ska inte konkurrera med låga löner och
dåliga arbetsvillkor. EU ska stå upp för de
sociala värdena. Vi vill att ett socialt protokoll
införs i EU som bättre skyddar löntagarnas
rättigheter.
EU ska vara ledande i klimatarbetet. Vi tjänar
på att ligga i framkant vad gäller utvecklingen
av den nya klimatsmarta tekniken. Så skapar vi
också fler jobb. EU måste ta fram nya
ambitiösa klimatmål till perioden efter 2020
som gör det möjligt att begränsa
temperaturökningen till högst 2 grader och
samtidigt vara drivande i internationella
klimatförhandlingar. För att skydda vår miljö
krävs en snabbare granskning av kemikalier så
att vi kan känna oss trygga i att maten i äter
och material vi omger oss med inte innehåller
farliga kemikalier.
EU ska arbeta med rätt saker. Ett väl
fungerande EU med en gemensam inre
marknad kan bidra till fler jobb, bättre klimat
och starkare utveckling. Men det kräver att EU

arbetar med rätt saker, på rätt sätt. EU ska inte
påverka medlemsländernas sätt att bygga upp
sin välfärd. Skolan, sjukvården och omsorgen
organiserar vi bäst i Sverige, nära människorna
som berörs.
Ladda ner vår valplattform för
Europaparlamentsvalet (PDF)

Bakgrund till valplattformen
Valplattformen inför valet till Europaparlamentet är
en katalog över den politik vi vill föra i
Europaparlamentet. Den kommer senare att
kompletteras med ett valmanifest där vi tydligare
prioriterar vilka frågor vi vill driva. Valmanifestet
presenteras under våren innan valet den 25 maj.
Internationell solidaritet Valet 2014

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Fem skillnader mellan vår och regeringens skolpolitik
Fem skillnader mellan vår och regeringens skolpolitik
Det är allvar nu
Rusta upp försvaret på Gotland
Stefan Löfven om krisen i Ukraina:

Kandidater till
Europaparlamentet

Socialdemokraterna klicka här>>

Partistyrelsen fastställde den 22
november en politisk plattform samt
listan med kandidater för
Socialdemokraterna inför valet till
Europaparlamentet. Valet äger rum
den 25 maj 2014. Idag har
Socialdemokraterna 6 av Sveriges 20
mandat. I valet 2014 ska 751
Europaparlamentariker väljas.

Presskontakt
Sören Juvas 076- 775 16 53 E-post

Läs vår politiska plattform inför
Europapalamentsvalet

De sju första namnen på listan
Endast de sju första namnen på listan redovisas här
nedan. För att se samtliga kandidater för

Marita Ulvskog
Europaparlamentariker

Olle Ludvigsson
Europaparlamentariker
Presskontakt
Sören Juvas 076- 775 16 53 E-post

Jytte Guteland
Kandidat till Europaparlamentet
Pressekreterare
Fredrik Persson 072-206 35 45 E-post

Jens Nilsson

Kandidater till Europaparlamentet

Europaparlamentariker

	

	

	

	

	

	

	

	


Presskontakt
Sören Juvas 076- 775 16 53 E-post

Anna Hedh
Europaparlamentariker
Presskontakt
Sören Juvas 076- 775 16 53 E-post

Aleksander Gabelic
Kandidat till Europaparlamentet
Pressekreterare
Fredrik Persson 072-206 35 45 E-post

Ellinor Eriksson
Kandidat till Europaparlamentet
08-714 48 00
Pressekreterare
Gösta Brunnander 070-828 17 54 E-post

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Samtliga kandidater till Europaparlamentet
Marita Ulvskog
Olle Ludvigsson
Jytte Guteland
Jens Nilsson
Anna Hedh
Aleksander Gabelic
Ellinor Eriksson

Bilderna borttagna

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
Följ med oss i arbetet för ett solidariskt Europa

S-seger i klimatpolitiken
EP kräver tre bindande mål för minskade klimatutsläpp, utbyggd
förnybar energi och energieffektivisering till 2030.

REKOMMENDERAT

Nya tider - Nya jobb
Seminarium om arbetsmiljöns betydelse och vad vi kan vinna på
att göra de sjuka jobben friska.
Läs hela nyheten

UTVALDA NYHETER

S kommenterar kritiserad frölag
Ett nästan enigt EP förkastae EU-kommissionens förslag om en
ny förordning för växtförökningsmaterial, den så kallade
frölagen.

Tweets
Följ

.

4h

.

S i EU-parlamentet @SiEUParlamentet

.

Röstförklaring fjärde
järnvägspaketet
S i EP om parlamentets beslut om ett fjärde järnvägspaket.

EU-regler hotar fröer
Dagens omröstning om fröer kan leda till begränsningar för
småodlare. S-linje: Rösta ner förslaget helt.

En stor seger, transporter med långa lastbilar är
viktigt för svensk åkerinäring, säger
@maritaulvskog #svpol
http://
bit.ly/1hv7iCO
Visa
Svara
Retweeta
Markera som favorit

.
.

6h

.

Marita Ulvskog @maritaulvskog

Morgonkaffe på hörnet vid EU-parlamentet. Ska
snart rösta om långa lastbilar i
transportutskottet. Viktig svensk fråga. #svpol
#eupol

.

Om du missade min debattartikel om
medelklassen som statens kassako i @DNDebatt
i lördags så finns den här http://
mobil.dn.se/debatt/medelklassens-tjanstemanhar-blivit-statens-kassako/

Retweetad av S i EU-parlamentet
Visa
Svara
Retweeta
Markera som favorit
.
.

6h

.

S i EU-parlamentet @SiEUParlamentet
Att förbjuda tiggeri löser inga problem, säger
@AnnaHedh på @ABDebatt http://www.
aftonbladet.se/debatt/debattamnen/eu/
article18557483.ab
…
Visa sammanfattning
Svara
Retweeta
Markera som favorit

.
.

17 mars

Eva Nordmark @Eva_Nordmark

…

Retweetad av S i EU-parlamentet
Visa
Svara
Retweeta
Markera som favorit
.
.

16 mars

.

Marita Ulvskog @maritaulvskog
Långa lastbilar räddade. EU-beslut på tisdag.
(S)-rapportören följer svenska (s)-gruppens
förslag. Viktigt för svensk industri.#svpol#eupol
Retweetad av S i EU-parlamentet
Visa
Svara
Retweeta
Markera som favorit

.
.

15 mars

.

S i EU-parlamentet @SiEUParlamentet

.

Visa

"Jag kommer att kämpa för att EU skall vara en
tydlig röst både ute i världen" @AnnaHedh i #qx
#hbt #euval14
http://
korta.nu/bhcn6

Svara
Retweeta
Markera som favorit
.
.

3 mars

.

Kristoffer Strömgren @KStrmgren
Bindande mål för förnybart nödvändigt för
jobben och omställning av energisystemet.
@maritaulvskog @ernkrans
Retweetad av S i EU-parlamentet

Visa
Svara
Retweeta
Markera som favorit
.
.

3 mars

.

Socialdemokraterna @socialdemokrat
@maritaulvskog och @ernkrans : Vårt alternativ
för klimatmål i EU. https://www.
socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Vartalternativ-for-klimatmal-i-EU-/
… #svpol #eupol

Retweetad av S i EU-parlamentet

Visa
Svara
Retweeta
Markera som favorit
.
.

3 mars

.

Kristoffer Strömgren @KStrmgren
50% minskade utsläpp driver miljöinvesteringar,
och ger #EU ledarroll i internationella
klimatförhandlingarna @maritaulvskog
@ernkrans
Retweetad av S i EU-parlamentet

Retweeta
Markera som favorit

Visa
Svara
Retweeta
Markera som favorit
.
.

3 mars

.

Kristoffer Strömgren @KStrmgren

.
.

3 mars

.

Kristoffer Strömgren @KStrmgren
Mål för 2030 ska vara 50% minskade minskade
klimatutsläpp säger @maritaulvskog @ernkrans
Retweetad av S i EU-parlamentet

Och också ett bindande mål för
energieffektivisering @maritaulvskog och
@ernkrans

Visa
Svara
Retweeta
Markera som favorit

Retweetad av S i EU-parlamentet
Visa
Svara
Retweeta
Markera som favorit
.
.

3 mars

.

Kristoffer Strömgren @KStrmgren
40% förnybar energi till 2030 säger
@maritaulvskog och @ernkrans
Retweetad av S i EU-parlamentet
Visa
Svara

.
.

3 mars

.

S i EU-parlamentet @SiEUParlamentet
Och nu klockan 13 har @maritaulvskog
pressträff på riksdagen om just klimatet. #svpol
Svara
Retweeta
Markera som favorit

.
.

3 mars

.

S i EU-parlamentet @SiEUParlamentet

Retweetad av S i EU-parlamentet

Idag deltar @maritaulvskog i seminarium debatt
om klimatpaketet. http://
fores.se/seminarie/vilka-mal-och-hur-mangadebatt/

Visa

…
Visa

Svara
Retweeta
Markera som favorit
.
.

28 feb

.

S i EU-parlamentet @SiEUParlamentet

Svara
Retweeta
Markera som favorit
.
.

3 mars

.

Olle Ludvigsson @olleludvigsson
Intressant vecka. Först utstationering. Viktigt
med huvudentreprenörsansvar och bättre
kontrollmöjligheter #eupol http://www.
socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/
Ledamoterna-/olle/Mediany/Pa-gang/V-10Seminarium-om-arbetsmiljo-i-Goteborg-ochfackliga-fragor-i-Kristianstad/?
id=320433&epslanguage=sv-SE
…

För mig är det vitalt att komma ut och tala med
EU-medborgare där de befinner sig, säger
@AnnaHedh #dialog #göteborg http://
korta.nu/2jk9g
Visa sammanfattning
Svara
Retweeta
Markera som favorit
.
.

26 feb

.

Malin Syrstad @malinsyrstad
EU-parlamentet debatterar #Ukrainas framtid
och #EU:s stöd till landet, kl 15. Se debatten
http://www.

europarl.europa.eu/ep-live/sv/schedule/
…

EU-parlamentet röstade precis för
prostitutionsrapporten! Fantastisk, trodde jag väl
aldrig! Hurra! #skvinnor #svpol #eupol

Visa

Visa

Retweetad av S i EU-parlamentet

Retweetad av S i EU-parlamentet

Svara
Retweeta
Markera som favorit
.
.

.
.

Svara
Retweeta
Markera som favorit

26 feb

.
.

26 feb

S i EU-parlamentet @SiEUParlamentet

.

Marita Ulvskog @maritaulvskog

Svenska sexköpslagen får stöd i EU.
@AnnaHedh uttalar sig #sexköp #svpol
#val14 http://
korta.nu/oskys

Röstade nej till järnvägspaketet. Men majoriteten
sa ja. Tågkaos i hela Europa - om inte
regeringarna sätter stopp. #svpol #eupol
Retweetad av S i EU-parlamentet
Visa

Visa sammanfattning
Svara
Retweeta
Markera som favorit
.
.

26 feb

.

Anna Hedh @AnnaHedh

Svara
Retweeta
Markera som favorit
.
Ladda mer

Tweeta till @SiEUParlamentet

SENASTE NYTT

Långa lastbilar får köra vidare
Nyhet - 2014-03-18 Sverige får fortsätta med längre
lastbilar än EU-standard på 16,5 meter efter
utskottsbeslut i EP.
Tydligare märkning av nanomaterial
Nyhet - 2014-03-12 "En seger för konsumenterna" säger
Åsa efter att EP beslutat om obligatorisk märkning av
nanomaterial i mat.
Europa behöver en ny alkoholstrategi
Nyhet - 2014-03-11 Miljöutskottet har antagit en resolution
som kräver att det tas fram en reviderad alkoholstrategi
för Europa.
Visa alla nyheter
Se fler bilder
Anna Hedh om dagen mot människohandel
Åsa om utsläppsrätter
Åsa om frihandelsavtal med Indien
Se fler videoklipp

Vårt alternativ för
klimatmål i EU
Marita Ulvskog och Matilda Ernkrans
presenterade idag vårt alternativ för
klimatmål i EU. Fokus ligger på
minskade utsläpp och ökad
energieffektivisering.
- Regeringen siffertrixar som vanligt i
klimatpolitiken, sade Marita Ulvskog, talesperson i
klimatfrågor för S i Europaparlamentet på en
pressträff tillsammans med Matilda Ernkrans,
klimatpolitisk talesperson.
	

 Regeringen har under EU:s miljöministermöte lagt
fram sin linje om hur EU:s klimatmål till 2030 och
EU:s bud i de internationella klimatförhandlingarna
ska se ut. Vi har högre ambitioner för EU och Sverige och anser att regeringens linje är olycklig.

Socialdemokraternas position
Vi kräver att regeringen i Europeiska rådet driver på
för en ambitiös europeisk klimatpolitik med följande
ställningstagande för hela EU:
	

 	


	

 	

	

 	


Bindande mål att till 2030 ha minskat
utsläppen av växthusgaser med 50 procent i EU
jämfört med 1990. Utsläppsminskningarna ska
göras i EU, flexibla mekanismer ska inte få
räknas in. De säkringar för att undvika
koldioxidläckage som finns nu för den tunga
industrin ska fortsätta även efter 2020 eller tills
ett globalt handelssystem införs.
Bindande mål att till 2030 ska det förnybara
utgöra 40 procent.
Bindande mål om ökad energieffektivisering
till 2030. Rådet måste uppdra till
Kommissionen att ta fram ett färdigt förslag. Vi
noterar att EU-parlamentet tagit ställning för
ett mål på 40 % energieffektivisering.

Mer information
Presentation: EU:s klimatmål 2030 (PDF)
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Forskningskommissionen redovisade resultat
Stefan Löfven om krisen i Ukraina:
S presenterar alternativ för klimatmål i EU
En rejäl och tydlig klimatbluff
Ordning och reda på svenska vägar

Vem söker du?

Demokratiproblem, juridik. (Demokratiminister.
	

	

 	

	

 	


Justitieminister, del )
Mänskliga rättigheter
Demokrati *

Talespersoner Ledamot i konstitutionsutskottet Björn von Sydow och
Ordförande i justitieutskottet Morgan Johansson

Ny strategi för
mänskliga rättigheter
Respekt för de mänskliga rättigheterna
är ett uttryck för socialdemokratins
grundläggande värderingar och en
förutsättning för demokrati. De
mänskliga rättigheterna är universella,
odelbara och individuella.
Sverige måste stå upp för de mänskliga rättigheterna
varhelst i världen de kränks. Vår röst ska vara lika
skarp mot oförrätter oavsett om de begås av en
stormakt eller en diktatur. Kampen mot
diskriminering på grund av kön, etnicitet, sexuell
läggning, funktionshinder och religion måste föras
både nationellt och internationellt.

Ett fungerande rättsväsende, ett flerpartisystem med
återkommande fria val tar vi lätt för givet i Sverige,
men är en del av grunden för att de mänskliga
rättigheterna förverkligas och respekteras. Yttrandeoch tryckfriheten måste försvaras också i dag, liksom
den personliga integriteten när tekniska
landvinningar förändrar verkligheten.
Det fria ordet utgör ett hot mot diktatorer och
odemokratiska regimer runt om i världen. Modern
teknik har skapat informationsmöjligheter som
tränger genom diktatorernas murar. Tekniken måste
tryggas så den är i demokratins tjänst och inte
används som ett vapen mot demokratikämpar.
Jämställdhet är en central samhällsfråga för både
kvinnor och män. Sverige ska arbeta mot
diskriminering och för kvinnors rätt till utbildning,
ekonomisk självständighet, juridiska rättigheter och
möjligheter att arbeta politiskt. Att stärka kvinnors
rättigheter och arbeta för ökad jämställdhet har länge
varit en hörnsten i socialdemokratisk politik, både
inrikes och utrikes. Jämställdhet lönar sig för såväl
kvinnor som samhället. Sverige ska vara ett

föregångsland i det internationella arbetet för
kvinnors rättigheter. Inte minst handlar det om
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ett
område där Sverige både kan och bör ta initiativ.
Homo- och bisexuella och transpersoner förföljs och
diskrimineras i många länder. Arbetet för att stärka
HBT-personers rättigheter behövs både i Sverige och
internationellt.
Vi socialdemokrater accepterar inte en utveckling
som bygger på rovdrift på människor och miljö.
Mänskliga rättigheter i arbetslivet måste respekteras
på ett internationellt plan. Den fria förenings- och
förhandlingsrätten ska garanteras liksom rätten till
internationella sympatiåtgärder. Slavarbete,
barnarbete och diskriminering hör inte hemma i
modern tid. Migrantarbetares svåra situation måste
åtgärdas. Fackligt aktiva förföljs världen över.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


utarbeta en ny strategi för arbetet med de
mänskliga rättigheterna. Det låga stödet för ett

svenskt medlemskap i FNs råd för mänskliga
rättigheter visar på behovet av nya svenska
ansträngningar rörande mänskliga rättigheter.
Vi vill att arbetet får en nystart och att en ny
strategi utarbetas i nära samverkan med det
civila samhället. Vi vill återställa det anseende
som Sverige under den borgerliga regeringen
har förlorat på detta centrala område.
Demokrati Internationell solidaritet

Europa och världen
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Alliansfrihet
Bistånd
FN
Försvar och krisberedskap
Globalisering
Israel och Palestina
Migration, asyl- och flyktingpolitik
Nedrustning
Säkerhetspolitik
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Jämställdhetslöfte för regering och statsförvaltning
Rusta upp försvaret på Gotland
Stefan Löfven om krisen i Ukraina:
S presenterar alternativ för klimatmål i EU
Stefan Löfven deltar på ESP:s kongress i Rom

Demokrati
Jämställdhetslöfte för regering och
statsförvaltning
2014-03-08

- Det finns inga hållbara ursäkter för det här slöseriet
med kompetens. Så länge vi inte når jämställdhet så
slösar vi bort hälften av alla genier och all
kompetens, säger Stefan Löfven.

Stefan Löfven om krisen i Ukraina:
2014-03-02

Händelseutvecklingen mellan Ryssland och Ukraina
är mycket oroande och allvarlig. Alla parter måste
måste verka för avspänning och söka diplomatiska
lösningar på krisen.

S tar initiativ till att se över
sexualbrottslagstiftningen
2014-01-24

Vi tar nu initiativ till en parlamentarisk kommitté för
att se över sexualbrottslagstiftningen och frågan om
samtycke igen.

Kvalitetskraven på skolan räcker inte
2013-11-12

Stefan Löfven och Ibrahim Baylan föreslår fem
förändringar för ordning och reda i skolan.

Lagstifta om redovisning av partibidrag
2013-10-15

Sverige är ett av få länder i Europa som ännu inte
har en lag om öppen redovisning av ekonomiska
bidrag till politiska partier. Vi vill ha en lagstiftning
om redovisning av partibidrag.

Stärkt rättskydd för regnbågsbarn
2013-10-04

Socialdemokraterna i riksdagens civilutskott lämnar
idag in en familjerättsmotion som bland annat
innehåller förslag med stärkt rättsäkerhet för
regnbågsbarn.

Tillsätt haverikommission för att utreda
Nuon
2013-09-25

I en gemensam motion till riksdagen föreslår
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

att regeringen tillsätter en oberoende
haverikommission för att utreda Nuonaffären.

Frisläpp Johan Gustafsson
2013-09-23

Vi hoppas att Johan Gustafsson frisläpps så att han
kan få återförenas med sin familj. Vi stödjer alla
ansträngningar som görs för hans frisläppande.

S vann kyrkovalet
2013-09-16

Socialdemokraterna vann kyrkovalet med närmare
30 procent av rösterna. Därefter kom Politiskt
obundna i Svenska kyrkan med 15 procent.

S vill ha lag om öppna partibidrag
2013-09-15

Om inte M tar fram ett lagstopp mot anonyma
partibidrag kommer vi agera med ett skarpt
utskottsinitiativ i riksdagen.

FN-linjen gäller
2013-09-12

Statsminister Reinfeldt gör Sverige till ett mindre
land än vad vi är, skriver Urban Ahlin i en
debattartikel om Syrien.

Stefan Löfven hedrar minnet av Anna
Lindh
2013-09-10

Imorgon på Anna Lindhs minnesdag lägger
Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven en
krans på hennes grav tillsammans med Mona Sahlin,
ordförande i Anna Lindhs minnesfond, och Jose
Goñi, fd ...

Lag om öppen redovisning av partibidrag
2013-09-06

S är angelägna om att ha en lagstiftning om öppen
redovisning av bidrag till politiska partier i kraft
inför valrörelsen 2014.

Utvecklingen i Egypten
2013-08-15

Ahlin: Det eskalerande våldet måste upphöra för att
möjliggöra en snabb övergång demokrati och ett
civilt styre. Jag fördömer våldsanvändandet.

S starkt kritisk till
nämndemannautredningen
2013-06-25

I dag överlämnar nämndemannautredningen sitt
betänkande till justitieminister Beatrice Ask. Mattias
Jonsson, justitieutskottet, kommenterar betänkandet.

Socialdemokraternas förslag för fler jobb

- Regeringens underlåtenhet att följa upp och genom
beslut styra myndigheterna är av allvarligt slag och i
förlängningen har den lett till skada för rikets
internationella relationer, säger Björn von ...

Ny rapport från konferensen "From
Bullets to Ballots"
2013-02-14

Här finner du en sammanfattning av våra politiska
förslag som presenterades i partiledardebatten.

Inom samarbetsprogrammet "Bullets to ballots"
anordnar S och Palmecentret återkommande
konferenser för progressiva politiska partier från
olika delar av världen.

Jämtin och Orback om den egyptiska
domen mot 43 NGO-aktiva

Partiledardebatt

2013-06-12

2013-06-08

Domen är ett hårt slag mot det egyptiska
civilsamhället. Vi fördömer detta försök att stoppa
arbetet för frihet och mänskliga rättigheter i landet.

Konstitutionsutskottet riktar kritik mot
brister i regeringens hantering
2013-06-04

2013-01-11

Den 16 januari är det dags för partiledardebatt i
riksdagen. För Socialdemokraterna deltar Mikael
Damberg, gruppledare i riksdagen.

Nej till Borg
2012-11-27

S uppmanar idag regeringen att rösta emot förslaget
att utse Tonio Borg till ny EU-kommissionär.

Mursi skapar oro i Egypten
2012-11-26

Hägg: Egyptens folkvalda president Mohamed Mursi
ifrågasätter genom sitt omfattande dekret rättstatens
principer.

Hearing om socialt protokoll
2012-11-22

Välkommen på hearing den 28/11 om hur det sociala
protokollet i EU ska bli verklighet.

Parlamentet godkände Tonio Borg
2012-11-21

Det är naturligtvis en stor besvikelse. Igår kväll tog
Soc&Dem-gruppen tydlig ställning mot Borg men
det räckte inte, säger Marita Ulvskog.

Ahlin på plats under det amerikanska
valet
2012-10-29

Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson
Urban Ahlin finns på plats i USA för att följa det
amerikanska valet. Ahlin kommer att befinna sig i
Washington, D.C. 3-7 november.

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa

Försvar (Försvarsminister )
	

	

	

	


	

	

	

	


Alliansfrihet
Försvar (och krisberedskap)
Nedrustning
Försvar, säkerhet och beredskap *

Ordförande i försvarsutskottet Peter Hultkwist

Alliansfrihet och
fredsbevarande
Sverige har genom åren kunnat visa
att det går att kombinera ett aktivt
ansvarstagande för både vår egen och
andras säkerhet med att vara militärt
alliansfria.
Sverige har en modern säkerhetspolitik. Den innebär
militär alliansfrihet, ett ökat samarbete i Norden, en
aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete och
ett starkare Förenta Nationerna (FN).
Den svenska militära alliansfriheten är en viktig del
av dagens svenska utrikes- och säkerhetspolitik. Den
har tjänat och tjänar oss väl. Sveriges samarbete med
Nato har blivit möjligt eftersom organisationen har

förändrats sedan det kalla kriget. Nato är en central
aktör för europeisk säkerhet samt för internationell
krishantering. Sverige deltar i vissa FN-stödda
fredsbevarande operationer som leds av Nato. FN
ger ofta i uppdrag till Nato att utföra
fredsoperationer eftersom organisationen har
resurser att leda vissa komplicerade insatser.
FNs verksamhet på det fredsbevarande området är
både viktig och efterfrågad. Sverige bör fortsätta det
aktiva engagemanget och deltagandet i
internationella insatser inom ramen för FN, EU,
Nato och OSSE. Sverige bör arbeta för att stärka
FNs egen kapacitet på detta område och Sverige bör
även öka sitt deltagande i FN-ledda fredsinsatser.
Sveriges samarbete med Nato i fredsbevarande
insatser med FN-mandat är viktigt men samtidigt är
vi socialdemokrater tydliga med att Sverige inte ska
delta i militära operationer som enbart har sin grund
i Nato-stadgans artikel fem om ömsesidiga
försvarsgarantier.
Internationell solidaritet

Europa och världen
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FN
Försvar och krisberedskap
Globalisering
Israel och Palestina
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Rusta upp försvaret på Gotland
Stefan Löfven om krisen i Ukraina:
S presenterar alternativ för klimatmål i EU
Stefan Löfven deltar på ESP:s kongress i Rom
S-ledamöter fördömer ny lag i Uganda

Försvar och
krisberedskap
Sveriges försvar ska bevara vår fred
och självständighet, trygga stabiliteten
i vårt närområde och bidra till att
stärka internationell fred och säkerhet.
De nationella behoven ska utgöra
grunden för prioritering och
utvecklingen – försvaret av Sverige
börjar i Sverige. Därför vill vi
socialdemokrater ställa om försvaret
till ett modernt, effektivt och folkligt
förankrat försvar.
Sverige ska vara militärt alliansfritt. Försvaret ska
utformas efter denna säkerhetspolitiska linje.
Socialdemokraterna har tre grundprinciper för
försvars- och säkerhetspolitiken:

	

 1.	

 Att försvaret av Sverige och svenska intressen
är Försvarsmaktens främsta uppgift.
	

 2.	

 Att värna befolkningens liv och hälsa och
samhällets funktionalitet.
	

 3.	

 Att värna vår förmåga att upprätthålla våra
grundläggande värden som demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Vi är oroade över situationen i det svenska försvaret.
Den moderatledda regeringen valde att, med en
mycket knapp majoritet i riksdagen, driva igenom
det nya personalförsörjningssystemet och därmed
göra den allmänna värnplikten vilande. Trots att det
nya systemet inte var fullt utrett. Regeringens
politiska styrning har inte fungerat,
insatsorganisationen är kraftigt försenad, avhoppen
från soldatutbildningen är höga och tilltron till det
svenska försvarets förmåga har sjunkit.
Riksrevisionen gjorde nyligen en granskning av
försvarspolitikens resultat. Det var nedslående.
Målsättningarna rimmar inte med anslagen. Det
saknas personal och det saknas materiel.
Försvarsmakten måste klara av att förse
myndigheten med tillräckligt mycket personal med
tillräckligt hög kompetens, oavsett säkerhetspolitisk
eller ekonomisk konjunktur. Det frivilliga försvaret

är en viktig del av det svenska folkförsvaret och en
central resurs för samhällets robusthet vid större
kriser. Det är en generellt sett kostnadseffektiv resurs
och bör finnas tillgängligt i hela landet. Förmågan
till rekrytering av unga, kvinnor samt en mångfald i
etnisk bakgrund, ska tas till vara.
Hemvärnsförbanden ska kunna stödja och
komplettera insatsorganisationen och skapa en längre
uthållighet.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


	

 	


	

 	


hävda Sveriges militära alliansfrihet och vår
förmåga till internationellt samarbete
garantera den folkliga förankringen i
Försvarsmakten vid rekrytering och bygga på
demokratiska värderingar som öppenhet och
samverkan med det civila samhället
införa ett personalförsörjningssystem som
förmår att förena efterfrågad snabbhet med
bred folklig förankring. Bland annat bör
fördelningen av antalet yrkessoldater kontra
kontraktssoldater ses över
införa obligatorisk mönstring för alla män och
kvinnor vid 18 års ålder

	

 	

	

 	


återskapa utbildningsreserven
stärka det nordiska försvarssamarbetet.

Försvar, säkerhet och beredskap
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Ingen försvarsbesparing i vårt budgetalternativ
Rusta upp försvaret på Gotland
Stefan Löfven om krisen i Ukraina:
Utrikesdeklaration 2014
Vi kräver en mer aktiv utrikespolitik

Nedrustningen
behöver fortsätta
Vi socialdemokrater vill fortsätta driva
nedrustningsfrågan och avvecklingen
av kärnvapen. Det behövs en
internationell konvention mot
kärnvapen.
Sverige har en lång och stolt tradition att förvalta i
nedrustningsfrågorna. Kraftfulla röster för
nedrustning, icke-spridning och rustningskontroll
behövs. Men den moderatledda regeringen har gjort
Sverige till en svagare röst i nedrustningsfrågorna.
Vi socialdemokrater menar att i en värld som
upprustar alltmer behöver Sverige vara mer aktivt.

Sverige fortsätter att ställa sig vid sidan om när
andra länder tar initiativ i kampen mot kärnvapen.
Krav på kärnvapennedrustning baserade på dessa
vapens oacceptabla humanitära konsekvenser tar allt
större plats i arbetet för nedrustning. Men Sverige
har vid ett flertal tillfällen avstått från att ställa sig
bakom initiativ inom ramen för detta. För varje gång
frågan lyfts ökar antalet länder som ställer sig
bakom. Senast var det 125 länder som ställde sig
bakom detta, men tyvärr inte Sverige.
Socialdemokraterna vill att Sverige på ett
konstruktivt och realistiskt sätt driver frågan om
förbud mot all användning av kärnvapen. Sverige
bör i samråd med likasinnade stater i FN föreslå att
sonderingar och konsultationer inleds för att
undersöka förutsättningarna för en internationell
konvention om ett fullständigt förbud mot
kärnvapen.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


att Sveriges röst för nedrustning i världen åter
blir starkare

	

 	


att Sverige arbetar för en internationell
konvention mot kärnvapen
	

 	

 att Sverige ställer sig bakom
nedrustningsinitiativ baserade på kärnvapens
oacceptabla humanitära konsekvenser.
Försvar, säkerhet och beredskap
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Ingen försvarsbesparing i vårt budgetalternativ
Rusta upp försvaret på Gotland
Stefan Löfven om krisen i Ukraina:
Utrikesdeklaration 2014
Vi kräver en mer aktiv utrikespolitik

Försvar, säkerhet och
beredskap

Händelseutvecklingen mellan Ryssland och Ukraina
är mycket oroande och allvarlig. Alla parter måste
måste verka för avspänning och söka diplomatiska
lösningar på krisen.

Ingen försvarsbesparing i vårt
budgetalternativ

Utrikesdeklaration 2014

2014-03-18

Är Anders Borg efter sin nya öppenhet för ökade
försvarsutgifter beredd att göra en korrigering av 100
miljonersbesparingen i vårbudgeten? Vi kommer inte
föreslå någon sådan besparing i vårt ...

2014-02-19

Urban Ahlin har presenterat vår utrikesdeklaration.
Ett alternativ för en mer aktiv och progressiv
utrikespolitik.

Vi kräver en mer aktiv utrikespolitik
2014-02-19

Rusta upp försvaret på Gotland
2014-03-04

Händelseutvecklingen i Ukraina bekräftar vikten av
att det från svensk sida vidtas åtgärder för att öka
den militära närvaron på Gotland.

Den borgerliga regeringens säkerhets- och
försvarspolitik har fallit samman. Vi kräver en mer
aktiv utrikespolitik.

Peter Hultqvist till Paris
2014-02-17

Stefan Löfven om krisen i Ukraina:
2014-03-02

Idag, måndagen den 17 februari reser
försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) till
Paris för att diskutera aktuella försvarspolitiska

frågor på EU-agendan tillsammans med
socialdemokratiska ...

Säkerhetspolitik
2014-02-07

En modern svensk säkerhetspolitik ska innehålla
följande element: Ett militärt alliansfritt Sverige, ett
ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett
stärkt Europasamarbete och ett starkare ...

Nedrustning
2014-02-05

Vi socialdemokrater vill fortsätta driva nedrustningsfrågan och avvecklingen av kärnvapen. Det
behövs en internationell konvention mot kärnvapen.
Sverige har en lång och stolt tradition att ...

Rädda försvarsindustrin
2013-11-16

Debattartikel publicerad i Dagens Industri 131115
"Marknaden för försvarsindustrin är inte öppen.
Detta gäller speciellt system som har en hög teknisk

nivå. Därför är det oerhört viktigt att ha en ...

FN-linjen gäller
2013-09-12

Statsminister Reinfeldt gör Sverige till ett mindre
land än vad vi är, skriver Urban Ahlin i en
debattartikel om Syrien.

Konstitutionsutskottet riktar kritik mot
brister i regeringens hantering
2013-06-04

- Regeringens underlåtenhet att följa upp och genom
beslut styra myndigheterna är av allvarligt slag och i
förlängningen har den lett till skada för rikets
internationella relationer, säger Björn von ...

Framtidens försvarspolitik
2013-01-15

På Folk och Försvars rikskonferens i Sälen
presenterade Peter Hultqvist tio förslag för
framtidens försvarspolitik.

Inbjudan till pressträff
2013-01-14

Imorgon 15 januari håller Peter Hultqvist,
försvarspolitisk talesperson pressträff i anslutning till
Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.

Försvarsministerns nöjdhet bekymrar
2013-01-13

Morgan Johansson.

Försvaret i kris
2012-03-30

Försvarsminister Sten Tolgfors har avgått men
frågetecknen kring hans och regeringens agerande i
samband med vapensamarbetet med Saudiarabien
består.

Är det tillräckligt som grundläggande
försvarspolitisk strategi att en begränsad del av
landet kan försvaras under endast en vecka?

S anmäler försvarsministern till KU

Vi behöver kompetent polis

Idag anmäler S regeringen och försvarsminister Sten
Tolgfors till konstitutionsutskottet med anledning av
riksrevisionens rapport om regeringens
besparingsprogram inom försvaret.

2012-12-20

Morgan Johansson, Lena Nitz, Jerzy Sarnecki och
Rolf Granér: Sverige behöver en kompetent poliskår.

2012-03-21

Regeringen förhalar polisutbildningen

Kommentar till uppgörelse om försvarets
personalförsörjning

2012-05-11

2012-03-20

- Viktiga utredningar blir liggande på departementet
flera år utan att det händer något. Polisen är värd en
aktiv regering som utvecklar verksamheten, säger

En politisk uppgörelse har gjorts mellan
Socialdemokraterna och regeringen när det gäller

villkoren och reglerna för de s k tidvist anställda
soldaterna inom ramen för det nya ...

Utrikesdeklaration 2012

Ahlin kommenterar utvecklingen i Syrien

Vid riksdagens utrikespolitiska debatt den 15
februari presenterade Urban Ahlin, utrikespolitisk
talesperson, socialdemokraternas utrikesdeklaration.

2012-02-28

- Omvärlden måste öka pressen på den syriska
regimen att upphöra med det fruktansvärda våldet
och dödandet, säger Urban Ahlin.

Ahlin om krigsmaterielexporten
2012-02-27

Urban Ahlin, Socialdemokraternas utrikespolitiske
talesperson, kräver att regeringen tillsätter utlovad
utredning om krigsmaterielexporten.

Uppgörelse om försvarets
materielförsörjning
2012-02-16

I en bred sjupartiuppgörelse i riksdagens
försvarsutskott idag, torsdag, så läggs en grund för
hur arbetet med de för svensk säkerhet mest känsliga
materielfrågorna ska lösas i framtiden.

2012-02-15

S kräver förändring av förordningar och
regler för nationella skyddsstyrkorna
2012-02-02

Socialdemokraterna kräver nu en förändring av
förordningar och regler för nationella
skyddsstyrkorna så att det ska finnas en skyldighet
att ställa sina resurser till förfogande vid civila ...

Nej till Thyssen Krupps kockumsaffär
2012-01-31

Hultqvist: Vi delar FMV:s bedömning att det inte är
rimligt att det sker en affär med Kockums
kompositdel som till stor del innehåller
sekretessbelagd information, detta med hänsyn till
rikets ...
Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa

Klimat och klimatpolitik
	

 	


(Miljöminister)

Klimat

Talesperson Matilda Ernkrans eller annan i miljö- och
jordbruksutskottet

Aktiv politik för
bättre klimat
Ökningen av växthusgaser i
atmosfären måste upphöra och
temperaturökningen hejdas. Vi
socialdemokrater vill driva en
omställning från ett samhälle som
bygger på fossila bränslen, till ett som
bygger på det förnybara.
Sverige ligger långt framme i omställningsarbetet
och har haft ett gott anseende som pådrivande i
klimatfrågan. Sverige var tidigt ute med
koldioxidskatt och våra utsläpp har minskat stadigt.
Men nu börjar den bilden förändras. Sverige har
halkat efter i den internationella miljörörelsens
ranking. Andra länder går förbi oss genom att
minska utsläppen snabbare. Den moderatledda
regeringens mål att minska utsläppen med 40

procent till 2020 är bra. Men istället för
framtidsinriktade åtgärder för att minska utsläppen i
Sverige väljer regeringen att klara målet med
siffertrixande och genom att köpa
utsläppsminskningar i andra länder.
	

 	

	

 	


För lite görs åt de ökande utsläppen i trafiken.
Den moderatledda regeringens klimatpolitik
ger oklara signaler till näringsliv och
medborgare vilket hejdar omställningen, menar
riksrevisionen.
	

 	

 Andra länders miljöteknikföretag utvecklas
snabbare.
Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi
samlas för att klara klimatutmaningen. Vi vill ha en
aktiv klimatpolitik som också är en politik för
framtidens jobb. Genom att Sverige går före och
investerar i klimatvänlig teknik stärks våra företags
konkurrenskraft. Det skapar jobb och exportintäkter.
En aktiv klimatpolitik bidrar till att klara
Socialdemokraternas mål om att Sverige ska nå lägst
arbetslöshet i EU 2020.

Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera
miljövänligt. Det ska vara lättare för människor att ta
ett klimatansvar i sin egen vardag. Vi
socialdemokrater vill göra klimatpolitiken rättvis. De
rika industrialiserade länderna har historiskt stått för
de största utsläppen, de fattigaste länderna drabbas
hårdast.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	

	

 	


	

 	


	

 	


minska utsläppen här i Sverige med 40 procent
till år 2020 jämfört med 1990 för de utsläpp
som inte har utsläppsrätter i EU
att staten stödjer investeringar i nya
klimatinnovationer
införa ett klimatpolitiskt ramverk som skapar
långsiktighet och en plan för ett Sverige utan
fossila bränslen 2050
att kollektivtrafiken utökas, järnväg blir det
naturliga valet mellan våra storstäder och mer
gods transporteras på järnväg och fartyg
att fordonsflottan ska ställa om så att den blir
fri från fossila utsläpp. En miljöbilsbonus för

bilar med liten klimatpåverkan som betalas av
en registreringsavgift för bilar med stora
utsläpp ska införas.
Framtid Infrastruktur Miljö och klimat

Miljö och klimat
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Energi
Havsmiljö
Infrastruktur
Kemikalier
Kärnkraft
Miljö

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Ge fler chans till sommarjobb
Jämställdhetslöfte för regering och statsförvaltning
Vårt alternativ för klimatmål i EU
S presenterar alternativ för klimatmål i EU
Livesändning - presseminarium om mindre klasser

Transporter.
	

 	


Infrastrukturminister)

Infrastruktur

Talesperson Ordförande i trafikutskottet Anders Ygeman

Infrastrukturinvesteringar
Tågen ska gå i tid. Det ska vara enkelt
för människor att ta sig till jobbet och
för gods att transporteras igenom
Sverige. Socialdemokraterna vill
investera kraftfullt i järnväg,
tunnelbana och vägar. Det skapar fler
jobb i Sverige.
Sverige har stark exportindustri och många
kunskapsintensiva företag. Vi är många som pendlar
till jobbet och avstånden är ibland långa. Men nu
försvagas den svenska infrastrukturen. Vi kan inte
lita på att tågen är i tid.
Moderaterna lovade fler jobb och bättre
förutsättningar för jobb. Den ambitionen var inte fel,
men verkligheten visar att deras svar på varje

samhällsproblem att sänka skatten och privatisera
inte fungerar.
	

 	

	

 	


Signaler och räls är dåligt underhållna.
Vi kan inte lita på att tågen är i tid, att varor
kommer fram och att människor kommer till
sina jobb.
	

 	

 Sverige står idag inför en stor utmaning för att
investera i järnväg, tunnelbana, vägar och
bredband för att klara den globala
konkurrensen och jobben.
Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi
samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Efter
lång tid av bristande resurser till underhåll och
nyinvesteringar är det svenska järnvägsnätet i stort
behov av upprustning. Investeringar i infrastruktur
och kollektivtrafik vidgar arbetsmarknadsregionerna,
stärker exportindustrins möjligheter och ger fler jobb
och bättre konkurrenskraft. Det är viktigt för att
Sverige ska klara målet om EUs lägsta arbetslöshet
2020.
Socialdemokraterna vill modernisera och förbättra
den svenska järnvägen. Det kräver en kraftfull

investering på att rusta upp och bygga ut
järnvägsnätet, investera på strategiska
infrastrukturprojekt som nya höghastighetsbanor och
utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm. Människor i
hela landet ska kunna ta sig fram snabbt och kunna
lita på att tåget kommer i tid.
Även vägarna behöver förbättras. Trafiksäkerheten
ska öka och basindustrins transporter underlättas.
Sverige behöver en ny riktning. Hela landet ska
växa. Utvecklingspotentialen i alla delar av Sverige
ska tas tillvara genom att de lokala förutsättningarna
stärks och de unika möjligheterna i varje geografiskt
område främjas. Det kräver inte minst att tillgången
till bredband och telefoni förbättras.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


göra en kraftfull satsning på underhållet av
järnväg i Sverige
öka investeringarna i infrastruktur, vi vill
bygga nya höghastighetsbanor och tunnelbana

	

 	


stärka bredband och telefoni så att hela landet
kan växa.
Infrastruktur

Miljö och klimat
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Samlat ansvar för järnvägsunderhåll
S presenterar förslag för en säkrare järnväg
Framtidskontrakt för Stockholmsregionen
Framtidskontrakt för Stockholmsregionen
Sverige behöver bättre järnväg

Planering av fysiska miljöer.

(Plan- och

byggminister.)
	

 	

Havsmiljö
	

 	

Miljö
Talesperson Ordförande i civilutskottet Veronica Palm

En bättre havsmiljö
kräver insatser
För att rädda havsmiljön till nästa
generation behövs åtgärder som ger
effekt. Vi socialdemokrater vill sätta
en plan i verket som kraftigt minskar
övergödningen av haven.
Sverige har varit världsledande på miljö. Men
utvecklingen går åt fel håll.
Sverige halkar ner i internationella
miljöorganisationers rankinglistor. Den
moderatledda regeringen saknar tillräckliga åtgärder
för att nå 14 av de 16 miljömålen. Miljöproblemen i
både Östersjön och Västerhavet är oroande.
Havsmiljön skadas av övergödning, utfiskning och
oljeutsläpp. Det är inte längre möjligt att återskapa
havens ekosystem till de förhållanden som rådde
före det omfattande industriella fisket tog sin början.
Den moderatledda regeringen lovade att lyfta fram
åtgärder för en bättre havsmiljö. Men ambitionerna

har fått stå tillbaka för fortsatta skattesänkningar.
Miljön i haven blir allt sämre.
	

 	

	

 	


Anslaget till en bättre havsmiljö har skurits ner.
Stöd har tagits bort för lantbrukare som odlar
grödor som fångar upp övergödande ämnen
och för lantbrukare som anlägger skyddande
kantzoner mot havet.
	

 	

 Skatten har tagits bort på miljöfarliga
övergödande ämnen i handelsgödsel.
Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi
samlas för att lösa miljöproblemen. Vi vill med
strategiska insatser få ekosystemen i havet att
fungera på ett tillfredsställande hållbart sätt. En plan
för att kraftigt minska övergödningen av haven och
säkra vattenkvaliteten är nödvändig.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


	

 	


att fiske bara sker på hållbara bestånd
att landsbygdsprogrammet stärks och bidrag
för odling som fångar in övergödande ämnen
och skapar skyddszoner mot havet återinförs
att en avgift på övergödande ämne i
konstgödsel återinförs

	

 	


att musselodlare får ersättning för insatsen att
odlingarna binder övergödande ämnen.
Miljö och klimat

Miljö och klimat
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Vårt alternativ för klimatmål i EU
S presenterar alternativ för klimatmål i EU
En rejäl och tydlig klimatbluff
Miljö och klimat
Lena Sommestad ny landshövding i Jämtland

En ambitiös
miljöpolitik ger jobb
Socialdemokraterna vill samla Sverige
för att klara de svenska miljömålen.
Den biologiska mångfalden ska
skyddas, risken med farliga kemikalier
minimeras och en plan tas fram för att
kraftigt minska övergödningen av
haven.
Sverige har varit världsledande på miljö. Men
utvecklingen går åt fel håll. Haven är övergödda,
farliga partiklar i luften gör oss sjuka, kemikalier och
tungmetaller sprids till vår mat, naturskogar
avverkas och unika naturmiljöer förstörs.

Moderaterna vill driva miljöfrågan genom
internationellt samarbete. Det är inte fel men nu ser
vi att det saknas åtgärder här hemma. Det gör att
Sverige tappar i trovärdighet internationellt men
också missad konkurrenskraft och jobbmöjligheter i
miljöteknologi.
	

 	


Sverige halkar ner i internationella
miljöorganisationers rankinglistor.
	

 	

 För 14 av de 16 svenska miljömålen saknar den
moderatledda regeringen tillräckliga åtgärder
för att nå målen till 2020.
	

 	

 Skatter på farliga ämnen har tagits bort.
Socialdemokraterna vill införa strängare lagar och
andra styrmedel för att stimulera människor och
företag att ändra sina beteenden mot en hållbar
utveckling. Vi vill använda miljöåtgärder för att
stärka Sveriges konkurrenskraft och för att stimulera
till arbete och företagande.
Genom att gå före i omställningen kan våra företag
bli världsledande i att utveckla den teknik och
miljöprofil som världen efterfrågar. Vår första

prioritet är att ha lägst arbetslöshet i EU 2020, en
miljöpolitik i framkant stödjer det målet.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


	

 	

	

 	


skydda mer skog och natur för att därmed
bevara den biologiska mångfalden
arbeta fram tydliga åtgärder för att klara de
svenska miljömålen. Bland annat genom att
investera i lokala projekt i t.ex. kommunerna
införa förbud för de farligaste kemikalierna och
införa skatter på andra farliga ämnen
minska övergödningen av haven genom mindre
utsläpp av övergödande ämnen, återinföra stöd
till odling som fångar upp övergödande ämnen
från jordbruket.

Miljö och klimat
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Vårt alternativ för klimatmål i EU
S presenterar alternativ för klimatmål i EU
En rejäl och tydlig klimatbluff
Miljö och klimat
Lena Sommestad ny landshövding i Jämtland

Landsbygdspolitik. (Landsbygdsminister)
	

 	


Landsbygdspolitik

Talesperson Ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Matilda
Ernkrans

Levande landsbygd
och fler jobb
Ska vi klara målet om EUs lägsta
arbetslöshet 2020 krävs en modern
och aktiv tillväxtpolitik för hela
landet. Vi socialdemokrater vill stärka
landsbygdsprogrammet för fler jobb
och bättre miljö.
Sverige har jämfört med många andra länder en stark
landsbygd. 15 procent bor på landsbygden. Men nu
är allt fler oroade över utvecklingen. Arbetslösheten
har bitit sig fast.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat
utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men
verkligheten visar att deras svar på varje
samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera
– inte fungerar.

	

 	


15 000 heltidsjobb har försvunnit i lantbruket
sedan 2007.
	

 	

 Landsbygdsprogrammet har skurits ner
kraftigt.
	

 	

 Flyttströmmarna från mindre orter till städer
har förstärkts och det blir svårare och svårare
att upprätthålla samhällsservicen.
Sverige och svensk landsbygd behöver en annan
riktning. Vi socialdemokrater vill istället se ett land
där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell.
Sverige behöver en ny näringspolitik för att få fler
företagare med företag som växer, anställer, tar fram
nya produkter och exporterar. Växtkraften i
entreprenörskap och småföretagande på landsbygden
är avgörande för att hela Sverige. En modern och
aktiv regionalpolitik är ett verktyg för utveckling och
jobb i hela landet. Åtgärder som förbättrat stöd till
näringslivsutveckling, fungerande regional
arbetskraftsförsörjning, tillgång till offentlig och
kommersiell service liksom riskkapital och
investeringar i kommunikationer och infrastruktur är
viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.
Landsbygdsprogrammet handlar om att ge
lantbrukare ersättning för insatser för miljön för att

klara miljömålen men också att säkra jobb och
tillväxt på landsbygden och om stöd för t.ex.
bredband och lokal service. Med regeringens
nedskärning ökar övergödningen i havet och ängar
hotar att växa igen.
Vi socialdemokrater kommer att vidta de åtgärder
som krävs och söka de allianser som är nödvändiga
för att bryta arbetslösheten och få fler människor i
arbete. Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet 2020.
Då krävs en modern och aktiv regional tillväxtpolitik
för hela landet.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


öka anslaget till landsbygdsprogrammet för att
trygga tillgängligheten till grundläggande
kommersiell service i gles- och landsbygd
ta bort företagens ansvar för andra
sjuklöneveckan, det gynnar småföretagen på
landsbygden
ta fram en nationell livsmedelsstrategi som
stärker en svensk inhemsk produktion av mat
med hög kvalitet - det ger jobb på landsbygden
införa regionala utvecklingsråd som i
samverkan kring innovationer, näringspolitik

och arbetsmarknadspolitik skapar jobb på
regional nivå.
Jobb Jordbruks- och konsumentpolitik
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Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

Bistånd. (Biståndsminister)
	

 	


Bistånd

Talesperson Ledamot i utrikesutskottet Kenneth G Forslund

Internationell utveckling och bistånd
Socialdemokraternas agenda för
internationellt utvecklingssamarbete
syftar till att minska fattigdomen och
orättvisorna i världen och att bidra till
en hållbar och demokratisk
utveckling. Sverige ska ge en procent
av BNI i bistånd och arbetet ska
präglas av hög ambition, hög kvalitet
och ge resultat. Nya krav och behov
måste också kunna mötas.
Världen präglas fortfarande av djupa orättvisor inom
och mellan länder. Parallellt med snabb tillväxt har

vi i flera år i världen sett ökande sociala och
ekonomiska klyftor och allt värre klimat- och
miljöhot. Samtidigt har utvecklingen i världen gått
framåt. Fler länder är demokratier, flera av FNs
millenniemål har redan uppnåtts och några till kan
hinna infrias fram till 2015. För första gången i
historien kan fattigdomen göras till historia – om den
politiska viljan finns.
Men vi står inför nya utmaningar och möjligheter
och måste förändra vårt arbete i takt med att världen
gör det. Majoriteten av världens fattiga människor
lever idag i medelinkomstländer. Det ställer krav på
ett nytt utvecklingssamarbete med olika
samarbetsformer. Nya aktörer kommer till i
utvecklingssamarbetet och andra finansiella flöden
än traditionellt bistånd spelar allt större roll. Kraven
på frihet och demokrati, kvinnors frigörelse och
mänskliga rättigheter i arbetslivet blir allt viktigare.
Bistånd kan, rätt använt, vara en katalysator för
utveckling, jämlikhet och framtidstro, men också ett
sätt att bekämpa korrumperade odemokratiska
styrelseskick.

Det svenska utvecklingssamarbetet håller god
kvalitet och åstadkommer resultat. Vi ska vara stolta
över det men aldrig vila i arbetet med att utveckla
och förbättra det ytterligare. Styrningen måste vara
tydlig och rätt saker ska mätas och utvärderas. Jakten
på kortsiktiga resultat får inte överskugga hållbarhet
och långsiktighet. Höga krav ska ställas på alla
aktörer och gälla lika oavsett sektor – dubbla
måttstockar får inte tillämpas.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


	

 	


att alla politikområden ska samverka för att
bidra till hållbar global utveckling
föra en aktiv utvecklingspolitik som tar världen
längre än bara precis över det absoluta
fattigdomsstrecket
ha ett framtidsinriktat utvecklingssamarbete
som både går att utvärdera och som ger
resultat. Men vi tänker inte förivra oss och
forma utvecklingssamarbetet endast utifrån vad
som är enkelt att mäta. Det handlar om

långsiktig utveckling vilket kräver tålamod,
kunskap och uthållighet
	

 	

 betona att mänskliga rättigheter i arbetslivet,
organisering och anständiga förhållanden är
viktiga för att möta globaliseringens
utmaningar och kunna använda den som en
positiv kraft för att människor ska kunna lyfta
sig ur fattigdom
	

 	

 prioritera kvinnors rättigheter och jämställdhet
i utvecklingssamarbetet. Minst 50% av
biståndet ska riktas till kvinnor och barn
	

 	

 att det ska vara höga krav på ordning och reda
samt resultat i den internationella
utvecklingsverksamheten. Samma höga krav
och mål ska gälla för samtliga aktörer.
Samtidigt får inte byråkratiseringen av
utvecklingssamarbetet växa så att den hämmar
verksamheten.
Internationell solidaritet

Europa och världen
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Rusta upp försvaret på Gotland
Stefan Löfven om krisen i Ukraina:
S presenterar alternativ för klimatmål i EU
Stefan Löfven deltar på ESP:s kongress i Rom
S-ledamöter fördömer ny lag i Uganda

Sjuk- och hälsovård, kemikalier,
räddningdtjänst. 	

 (Socialminister)
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Alkohol
(Försvar och) krisberedskap
Kemikalier
Psykiatri
Sjukvård

Talesperson Vice ordförande i socialutskottet Lena Hallengren

Alkohol en handlingsplan är
nödvändig
Alkohol är en vanlig orsak bakom
social utslagning, våld och ohälsa.
Socialdemokraternas mål för
alkoholpolitiken är att minska
totalkonsumtionen och förebygga
missbruk av alkohol.
Det finns i Sverige ca 500 000 personer med
missbruk eller beroende. Majoriteten av dessa, cirka
330 000, har alkoholproblem. Studier om
konsumtionsmönster visar att personer med redan
hög konsumtion av alkohol och narkotikamissbruk
ytterligare ökar sin konsumtion.
Alltför många barn har föräldrar som missbrukar
alkohol. Folkhälsoinstitutet räknar med att så många

som 385 000 barn lever i familjer, där den ena eller
båda föräldrarna har en riskkonsumtion av alkohol.
Viktiga verktyg i alkoholpolitiken är att på olika sätt
begränsa tillgången till alkohol, bland annat genom
införselregler, åldersgränser, försäljningsmonopol
och en aktiv prispolitik.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	

	

 	

	

 	


slå vakt om Systembolagets monopol eftersom
det motverkar okontrollerad försäljning av
alkohol. Vi säger nej till så kallad
gårdsförsäljning. Åldersgränsen för att kunna
köpa alkohol på Systembolaget ska även
fortsättningsvis vara 20 år
ha skärpt tillsyn över näthandel med alkohol
eftersom dagens regler ofta inte följs
att möjligheterna att införa varningstexter på
alkoholförpackningar prövas
införa en nationell handlingsplan för att minska
alkoholkonsumtionen bland unga och skärpa
lagen om lagring av alkohol.

Folkhälsa och sjukvård Välfärd

Välfärd och trygghet
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Apotek
Barn
Barnkonventionen
Bostad
Föräldraförsäkring
Hemlöshet
Nattis - Barnomsorg nattetid
Pension
Polisen
Psykiatri
Sjukförsäkringen
Sjukvård
Vinst i välfärden
Välfärden
Äldre

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Samhällsslöseriet
Sanningar avfärdas som svartmålning
Sveriges välfärd går sönder
Vi vill driva på för en nationell lösning
Fyra prioriterade områden i sjukvården

Försvar och
krisberedskap
Sveriges försvar ska bevara vår fred
och självständighet, trygga stabiliteten
i vårt närområde och bidra till att
stärka internationell fred och säkerhet.
De nationella behoven ska utgöra
grunden för prioritering och
utvecklingen – försvaret av Sverige
börjar i Sverige. Därför vill vi
socialdemokrater ställa om försvaret
till ett modernt, effektivt och folkligt
förankrat försvar.
Sverige ska vara militärt alliansfritt. Försvaret ska
utformas efter denna säkerhetspolitiska linje.
Socialdemokraterna har tre grundprinciper för
försvars- och säkerhetspolitiken:

	

 1.	

 Att försvaret av Sverige och svenska intressen
är Försvarsmaktens främsta uppgift.
	

 2.	

 Att värna befolkningens liv och hälsa och
samhällets funktionalitet.
	

 3.	

 Att värna vår förmåga att upprätthålla våra
grundläggande värden som demokrati,
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Vi är oroade över situationen i det svenska försvaret.
Den moderatledda regeringen valde att, med en
mycket knapp majoritet i riksdagen, driva igenom
det nya personalförsörjningssystemet och därmed
göra den allmänna värnplikten vilande. Trots att det
nya systemet inte var fullt utrett. Regeringens
politiska styrning har inte fungerat,
insatsorganisationen är kraftigt försenad, avhoppen
från soldatutbildningen är höga och tilltron till det
svenska försvarets förmåga har sjunkit.
Riksrevisionen gjorde nyligen en granskning av
försvarspolitikens resultat. Det var nedslående.
Målsättningarna rimmar inte med anslagen. Det
saknas personal och det saknas materiel.
Försvarsmakten måste klara av att förse
myndigheten med tillräckligt mycket personal med
tillräckligt hög kompetens, oavsett säkerhetspolitisk
eller ekonomisk konjunktur. Det frivilliga försvaret

är en viktig del av det svenska folkförsvaret och en
central resurs för samhällets robusthet vid större
kriser. Det är en generellt sett kostnadseffektiv resurs
och bör finnas tillgängligt i hela landet. Förmågan
till rekrytering av unga, kvinnor samt en mångfald i
etnisk bakgrund, ska tas till vara.
Hemvärnsförbanden ska kunna stödja och
komplettera insatsorganisationen och skapa en längre
uthållighet.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


hävda Sveriges militära alliansfrihet och vår
förmåga till internationellt samarbete
	

 	

 garantera den folkliga förankringen i
Försvarsmakten vid rekrytering och bygga på
demokratiska värderingar som öppenhet och
samverkan med det civila samhället
	

 	

 införa ett personalförsörjningssystem som
förmår att förena efterfrågad snabbhet med
bred folklig förankring. Bland annat bör
fördelningen av antalet yrkessoldater kontra
kontraktssoldater ses över
	

 	

 införa obligatorisk mönstring för alla män och
kvinnor vid 18 års ålder
	

 	

 återskapa utbildningsreserven
	

 	

 stärka det nordiska försvarssamarbetet.
Försvar, säkerhet och beredskap

Europa och världen
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Globalisering
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Ingen försvarsbesparing i vårt budgetalternativ
Rusta upp försvaret på Gotland
Stefan Löfven om krisen i Ukraina:
Utrikesdeklaration 2014
Vi kräver en mer aktiv utrikespolitik

Minska farliga
kemikalier
Vi socialdemokrater vill gå före i EU
och förbjuda farliga hormonstörande
ämnen. Genom skatter och regler vill
vi minska farliga ämnen i vår mat och
miljö.
Sverige har varit världsledande på miljö. Men nu går
utvecklingen åt fel håll. Farliga kemikalier i vår
närmiljö innebär en stor hälsofara och ett hot mot vår
miljö.
Moderaternas vilja att driva miljöfrågan genom
internationellt samarbete är inte fel. Men EUs
processer går långsamt. Den moderatledda
regeringens stopp för att Sverige ska gå före gör att

vi tappar vårt försprång. Vi riskerar att missa
konkurrenskraft i grön teknologi.
	

 	


Sverige halkar ner i internationella
miljöorganisationers rankinglistor.
	

 	

 Sverige kommer att missa 14 av de 16
miljömålen.
	

 	

 Andra länder går före med förbud mot t.ex.
bisfenol A och strängare regler mot farliga
ämnen.
Sverige behöver en ny riktning. Vi behöver en aktiv
och innovativ politik för att minska spridningen av
farliga ämnen. Särskilt viktigt är att minska miljöoch hälsoriskerna i barnens miljöer. Och ha en
effektiv kontroll.
Sverige måste mer aktivt driva att EUs
kemikalielagar förbättras. Sverige kan också visa
vägen genom att besluta om nationella förbud av
farliga kemikalier. Det har andra länder gjort,
exempelvis genom att förbjuda bisfenol A som är en
farlig hormonstörande kemikalie.

Nya kemikalier ska enbart tillåtas om det är bevisat
att de är ofarliga. Befintliga kemikalier ska bytas ut
om det finns mindre farliga alternativ på marknaden.
Användningen av tungmetaller ska minimeras.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


förbjuda det hormonstörande ämnet bisfenol A
i produkter som kommer i kontakt med
livsmedel och dricksvatten
	

 	

 genom skatt begränsa kemikalier som ftalater,
bromerade flamskyddsmedel, högfluorerade
ämnen, kvicksilver, kreosot och kadmium i
handelsgödsel
	

 	

 arbeta för att minska farliga kemikalier, t.ex.
från läkemedel, i vattenmiljöer och vatten.
Miljö och klimat

Miljö och klimat
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Vårt alternativ för klimatmål i EU
S presenterar alternativ för klimatmål i EU
En rejäl och tydlig klimatbluff
Miljö och klimat
Lena Sommestad ny landshövding i Jämtland

En ambitionshöjning
för psykiatrin
Varje människa som är sjuk har rätt till
god vård, omsorg och behandling.
Ambitionerna för psykiatrin måste
höjas. Socialdemokraterna vill se en
nationell handlingsplan för att
förbättra psykiatrin i Sverige. Det
behövs ökade insatser i varje kommun
för barn och unga som mår dåligt.
Få länder kan som Sverige stoltsera med en
gemensamt finansierad sjukvård i utvecklingens
framkant. Men något håller på att gå sönder.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat
utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men
verkligheten visar att deras svar på varje
samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera
– inte fungerar. Psykisk ohälsa ökar och är också ett

växande problem bland många ungdomar, särskilt
unga kvinnor. Dagens vårdutbud räcker inte till.
Den psykiska ohälsan står för 40 procent av alla
sjukskrivningar och merparten av de ökande
sjuktalen.
	

 	


Sverige har minst antal vårdplatser inom
psykiatrin i hela Norden. Det finns patienter
som behöver slutenvård men som idag inte får
det, eller skrivs ut för tidigt.
	

 	

 Det finns stora brister när det gäller psykiskt
sjukas och funktionsnedsattas möjlighet till
vård, omsorg, boende, rehabilitering och
sysselsättning.
Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi
samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Där vi
ställer krav på varandra och hjälps åt. Där
konkurrenskraft och anständighet går hand i hand.
Att förbättra vård och omsorg för dem som har ett
psykiskt funktionshinder eller drabbats av psykisk
ohälsa tillhör en av vårdens viktigaste uppdrag.
Socialdemokraterna vill att det upprättas en
långsiktig nationell handlingsplan för en

ambitionshöjning av psykiatrin. Planen ska ha ett 10årigt perspektiv och innehålla mål på kort och lång
sikt som kan följas upp och utvärderas.
På sikt behövs det fler psykiatriker och bättre
kompetens om psykisk ohälsa i primärvården. Fler
platser behövs där man kan få hjälp under kortare
perioder och tillräckligt med vårdplatser inom
rättspsykiatrisk vård, tvångsvård och frivillig vård.
Samverkan behöver förbättras mellan skola,
socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och
ungdomsmottagningarna.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


	

 	


upprätta en långsiktig nationell handlingsplan
för en ambitionshöjning av psykiatrin
genomföra en översyn görs av antalet
vårdplatser, skapa fler mellanvårdsformer och
öka resurserna till forskning och
kompetensutveckling
systematiskt bygga upp kompetensen om
psykisk ohälsa i primärvården. Många som
lider av psykisk ohälsa skulle kunna få hjälp

	

 	


	

 	


	

 	


om primärvården hade kompetens och resurser
att behandla mindre svåra depressioner,
ångesttillstånd, ätstörningar o dylikt
att det ska finnas samverkansmodeller i varje
kommun för barn och ungdomar med problem
(samverkan skola, socialtjänst, barn- och
ungdomspsykiatri, ungdomsmottagning).
Lösningarna kan anpassas efter lokala
förhållanden och se olika ut
ge snabbare och enklare stöd till psykiskt
sjuka, bättre tillvarata brukarnas erfarenheter
och ge bättre individuellt stöd så att psykiskt
sjuka kan delta i arbetslivet
ordna fler jobb till personer med psykiska
funktionshinder.

Folkhälsa och sjukvård

Välfärd och trygghet
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Vi vill driva på för en nationell lösning
Fyra prioriterade områden i sjukvården
Fyra prioriterade områden i sjukvården
Stefan Löfven besöker Barnhjärtcentrum i Lund
Mat

Fungerande vård går
före fler skattesänkningar

Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt.
Sverige har en sjukvård för alla som håller
världsklass och ligger i utvecklingens framkant. Men
något håller på att gå sönder. Resurserna räcker inte
till. De anställda i vården behöver ta hand om allt
fler gamla och sjuka. Människor far illa av
vinstjakten i välfärden.

Läkare och sjuksköterskor ska kunna
fokusera på patienterna.
Socialdemokraterna vill ha mer
personal och ökade resurser i vården,
en riktad investering i vård till äldre
och minskad administration så att
vårdpersonal får mer tid för
patienterna. Fungerande vård går före
fler skattesänkningar. Vinstintresset
ska inte få styra.

Moderaterna lovade lägre arbetslöshet, minskat
utanförskap och att skydda välfärden. Det lät bra.
Men verkligheten visar att deras svar på varje
samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera
– inte fungerar. Äldre bollas mellan boenden.
Vårdpersonal protesterar och vädjar om resurser och
tid. Administration har ökat. Påhittade
marknadssystem gör att personalen tvingas bedöma
lönsamheten i en patient. Det hotar att göra vinsten
till drivkraft.
	

 	

	

 	


Sverige är det land med lägst antal vårdplatser
per invånare i hela EU.
Läkare tvingas ägna mer än två tredjedelar av
sin tid åt annat än direkt patientarbete.

	

 	


Andelen äldre i Sverige och behoven inom
svensk vård ökar.
Bristerna inom svensk sjukvård riskerar våra
möjligheter att klara framtidens utmaningar. Allt fler
blir äldre och kraven på sjukvården ökar. Den
tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter, vilket
ställer höga krav på kompetens och en god
arbetsmiljö.
Socialdemokraterna har satt upp målet att Sverige
ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Med fler jobb
får vi också råd med en sjukvård att vara stolta över.
Socialdemokraterna vill öka resurserna till välfärden
och skapa ett regelverk som sätter människan
framför vinsten. Fungerande vård ska gå före fler
skattesänkningar.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


införa nationella kvalitetslagar i välfärden för
att förbättra kvaliteten och begränsa
vinstuttagen, samtidigt som mångfald och
valfrihet garanteras

	

 	

	

 	

	

 	


öka resurserna till vården och anställa fler
kompetenta medarbetare
minska administration i vården så att anställda
får mer tid till patienterna
korta vårdköer och förstärka patientinflytande:
patientkontrakt med vårdplan och tidsgränser.

Folkhälsa och sjukvård

Välfärd och trygghet
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Vi vill driva på för en nationell lösning
Fyra prioriterade områden i sjukvården
Fyra prioriterade områden i sjukvården
Stefan Löfven besöker Barnhjärtcentrum i Lund
Mat

Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion,
ekonomi. 	

(Hem- och konsumentminister. Energiminister)
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


Bostad
Energi
Hemlöshet
Konsumentpolitik
Kärnkraft
Mat

Talesperson Veronica Palm eller annan i civilutskottet och
Jennie Nilsson eller annan i näringsutskottet

Bostadspolitik för
fler jobb
Fler bostäder behöver byggas om
Sverige ska klara jobben. Vi
socialdemokrater har som mål att nå
EUs lägsta arbetslöshet 2020. För att
fler ska hitta jobb måste bostadsbristen
minska. För det krävs en aktiv
bostadspolitik och ökade investeringar
i bostäder.
Sverige är ett bra land. De allra flesta i vårt land har
ett hem där de trivs och känner trygghet. Men nu ser
vi att utvecklingen går åt fel håll. Arbetslösheten har
bitit sig fast. Bostadsbristen har blivit ett av de
största hindren för jobb och tillväxt. Människor har
svårt att flytta till jobb eller utbildning och det
hindrar företag från att anställa. Moderaterna lovade
lägre arbetslöshet och bättre förutsättningar för jobb.
Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att

deras svar på varje samhällsproblem – att sänka
skatten och privatisera – inte fungerar. Det byggs
alltför lite bostäder i Sverige.
	

 	

	

 	


126 kommuner har bostadsbrist.
2012 byggdes bara 225 studentlägenheter
samtidigt som mer än 280 000 unga är utan
bostad.
	

 	

 Bostadsbristen i Stockholm beräknas kosta
Sveriges ekonomi 21 miljarder kronor per år i
utebliven tillväxt (Swedbank).
Sverige behöver en ny riktning. För
socialdemokraterna finns ett mål som är viktigare än
alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU
2020. Det kräver mer samarbete och investeringar i
framtiden så att svenska företag kan växa och
anställa fler.
En rörlig arbetsmarknad med fler jobb förutsätter en
fungerande bostadsmarknad. Bostadsbristen ska
mötas med kraftigt ökat bostadsbyggande och
områdesförnyelse.
För att klara jobben och öka bostadsbyggandet krävs
en aktiv bostadspolitik, ett tydligt nationellt mål för
bostadsbyggandet, insatser för att minska
byggkostnaderna och öka investeringarna i

bostadssektorn. Det är viktigt med neutrala villkor
mellan upplåtelseformerna.
Ungas möjligheter att komma in på
bostadsmarknaden, kunna flytta till utbildning eller
jobb måste underlättas.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	

	

 	


forma en bred nationell samling (byggpakt) för
att öka byggandet. I byggpakten ska bland
annat företrädare för byggbranschen och
kommunerna ingå och arbetet ska ledas av
regeringen
införa byggbonus för byggande av
studentbostäder och små hyreslägenheter
förändra plan- och bygglagen för att snabba
upp byggprocessen.

Bostäder

Välfärd och trygghet
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Ungas bostadsbrist drabbar hela samhället
Framtidskontrakt för Stockholmsregionen
Framtidskontrakt för Stockholmsregionen
Öka bostadsbyggandet
Byggbonus för fler små bostäder

Energi
Sverige behöver god tillgång till el
med konkurrenskraftiga priser.
Socialdemokraterna vill se en
blocköverskridande
energiöverenskommelse för att trygga
tillgången på el och annan energi.
Sverige har unika förutsättningar för förnybar energi.
Energi från vind, vatten och skog har stor potential
att byggas ut under lång tid framöver. Men den
moderatledda regeringen har varit ovillig att
samarbeta över blockgränserna för att skapa
långsiktiga villkor för energiförsörjningen. Det har
gjort förutsättningarna för den svenska industrin mer
osäker, försvagat förutsättningarna för jobb och
försvårat omställningen.

	

 	


Svenska Dagbladets granskning av statliga
Vattenfall visar att bolagets dåliga affärer i kol
och gas (köp av Nuon 2009) har kostat
Vattenfall 15 miljarder kronor i nedskrivningar.
	

 	

 Införandet av fyra elområden i Sverige har
inneburit stora prisskillnader på el över landet.
Enligt Villaägarnas riksförbund kan
skillnaderna i elpris för en småhusägare uppgå
till så mycket som 1640 kronor per år beroende
på var i landet man bor.
Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för
att utveckla gemensamma lösningar. En stabil
energiförsörjning är viktigt för fler jobb i Sverige.
Därför behövs en blocköverskridande
överenskommelse om energipolitiken.
I regeringsställning kommer Socialdemokraterna att
bjuda in till blocköverskridande samtal i syfte att
skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse.
Vårt mål är att trygga tillgången på el och annan
energi med en energiproduktion som har låg
inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra det

på internationellt konkurrenskraftiga villkor.
Samtidigt behöver den totala förbrukningen minska.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


se en blocköverskridande
energiöverenskommelse
	

 	

 investera i utbyggnad av förnybar energi. Målet
ska vara minst 30 TWh ny el från förnybara
källor år 2020
	

 	

 att ägandet i Vattenfall ska användas så att
bolaget blir ledande i energiomställningen
	

 	

 öka energieffektiviseringen genom att skärpa
det svenska målet för energieffektivisering till
25 procent till 2020, bl.a. med vita certifikat
	

 	

 skapa rättvisare villkor mellan de fyra
elområdena i Sverige.
Miljö och klimat

Miljö och klimat
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Vårt alternativ för klimatmål i EU
S presenterar alternativ för klimatmål i EU
En rejäl och tydlig klimatbluff
Miljö och klimat
Lena Sommestad ny landshövding i Jämtland

Hemlöshet – ett
växande problem
Hemlöshet är den yttersta formen av
fattigdom och social utsatthet.
Socialdemokraterna anser att rätten till
bostad är en grundläggande del av
välfärden.
De allra flesta i vårt land har ett hem där de trivs och
känner trygghet. Men nu ser vi att utvecklingen går
åt fel håll. Arbetslösheten har bitit sig fast.
Hemlöshet är ett växande problem. Moderaterna
lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap.
Men verkligheten visar att deras svar på varje
samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera
– inte fungerar.
	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.

	

 	


Hemlösheten har ökat i Socialstyrelsens
senaste mätning (2011) jämfört med
föregående mätning 2005. Sammanlagt rörde
det sig om cirka 34 000 personer.
	

 	

 Mer än var fjärde person på arbetsmarknaden
står utan inkomsttrygghet från a-kassan vid
arbetslöshet.
Hemlöshet är inte värdigt ett modernt
välfärdssamhälle. Insatserna för att bekämpa
hemlösheten måste intensifieras. Arbetet måste
handla om två olika perspektiv, dels att se till att de
som idag är hemlösa kan få ett värdigt boende och
dels att förhindra att fler hamnar i hemlöshet. Många
av dem som står hemlösa lider av psykisk ohälsa
och/eller missbruk. Men de som drabbas är inte bara
människor med långvarig social problematik utan
också unga, arbetslösa, ensamstående kvinnor med
barn och andra med svag ekonomi eller som av
någon anledning trampat igenom det sociala
skyddsnätet.
En väl utbyggd generell välfärd med arbete, bra och
billiga bostäder, boendestöd, rehabilitering och bra
vård är viktigt för att förebygga hemlöshet. Vi vill se
ett land där vi samlas för att utveckla vår

samhällsmodell. Där vi ställer krav på varandra och
hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går
hand i hand.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


	

 	


förbättra missbrukarvården och stärka
psykiatrin. Ambitionen måste vara att ingen ska
vara hemlös
vidta de åtgärder som krävs för att bryta
arbetslösheten och få fler människor i arbete Vi
har ett mål som är viktigare än alla andra:
Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020
forma en bred nationell samling (byggpakt) för
att öka byggandet och införa byggbonus för
byggande av studentbostäder och små
hyreslägenheter.

Välfärd

Välfärd och trygghet
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Samhällsslöseriet
Sanningar avfärdas som svartmålning
Sveriges välfärd går sönder
Nattis - Barnomsorg nattetid
Vinst i välfärden

Stärkt
konsumentmakt
Vi socialdemokrater vill stärka
konsumentens makt. När företag inte
följer regler måste det få tydligare
konsekvenser. Samhället får inte svika
de som hamnat i skuldfällan.
Sverige har ett bra skydd för konsumenter. Mycket
är också gemensamt för hela EU.Men utvecklingen
går åt fel håll.
	

 	


Fler och fler hamnar i skuldfällan, alla får inte
den skuldsanering de har rätt till.
	

 	

 Kraven på konsumenten ökar, märkningen på
förpackningar är svårare att förstå.
	

 	

 Allt mer påtryckande metoder används vid
telefonförsäljningen.
Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi
samlas för att utveckla vår samhällsmodell.
Konsumentens makt måste stärkas, lagarna bli

tydligare och beslut i Allmänna
reklamationsnämnden få konsekvenser. Det ska vara
lätt för människor att vara aktiva konsumenter,
handla medvetet och bidra till en mer hållbar
konsumtion. Alla konsumenter måste ges goda
förutsättningar att kunna fatta rätt beslut kring vad de
ska köpa och inte köpa. Vi vill minska osäkerheten
för konsumenter vid telefonförsäljning och förhindra
att människor tvingas betala för varor som de inte
efterfrågat. Barn under 16 år ska skyddas mot
aggressiv marknadsföring.
I dagens samhälle är det lätt att komma över krediter.
Sms-lån med otillräcklig kreditprövning och i vissa
fall ockerräntor ökar. Vi vill arbeta med att
förebygga överskuldsättning och öka hjälpen för
människor att ta sig ur skuldfällan.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


att konsumentens rätt stärks vid
telefonförsäljning
att övervakningen av att reglerna kring reklam
som riktar sig till barn och könsstereotyp
reklam skärps

	

 	


ha en översyn av lagstiftningen om snabblån
utan tillräcklig kreditupplysning, exempelvis
sms-lån
	

 	

 att de som har rätt till skuldsanering ska också
få det
	

 	

 att konsumentkreditlagen moderniseras.
Ekonomi Jordbruks- och konsumentpolitik

Ekonomi
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Ekonomi
Skatter
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Ge fler chans till sommarjobb
Jämställdhetslöfte för regering och statsförvaltning
Strategin har ändrats - inte politiken
Havererad regeringspolitik
Magdalena Andersson kommenterar regeringens
prognos

Kärnkraft
Socialdemokraterna vill att
kärnkraften successivt fasas ut med
hänsyn till sysselsättning och välfärd
och i den takt kärnkraftselen kan
ersättas med el från förnybara källor
och energieffektivisering. Dock är
Sverige idag ett av världens mest
kärnkraftberoende länder. Kärnkraften
kommer att utgöra en viktig del av vår
elproduktion för lång tid framöver.
Den ska användas på ett säkert och
effektivt sätt.
Sverige har unika förutsättningar för förnybar energi.
Energi från vind, vatten och skog har stor potential
att byggas ut under lång tid framöver. Men den
moderatledda regeringen har inte skapat långsiktiga
villkor för energiförsörjningen. Deras alternativ till

snabba investeringar i förnybar energi är att det
eventuellt ska byggas nya dyra kärnkraftverk om tiofemton år. Det har gjort förutsättningarna för den
svenska industrin mer osäker och försvårat
omställningen.
Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi
samlas för att utveckla gemensamma lösningar.
Omställning och långsiktiga investeringar i
energisystemet kräver mer samarbete och stabila
villkor. Om Socialdemokraterna vinner valet
kommer vi att bjuda in till blocköverskridande
samtal för att skapa en långsiktigt hållbar
energipolitik för Sverige. Så kan vi bäst ta oss an de
stora framtidsutmaningarna, som att minska
klimatförändringen, skapa fler jobb och säkra
tillväxten i den globala konkurrensen. Det är av stor
betydelse för sysselsättningen i den elintensiva
industrin.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


att kärnkraften ska successivt fasas ut, med
hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den
takt kärnkraftselen kan ersättas med el från
förnybara källor samt energieffektivisering

	

 	

	

 	


ha en bred blocköverskridande
överenskommelse om energipolitiken
att Sverige ska ha god tillgång till el med
konkurrenskraftiga priser.

Miljö och klimat

Miljö och klimat
	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


Energi
Havsmiljö
Infrastruktur
Kemikalier
Klimat
Miljö

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Vårt alternativ för klimatmål i EU
S presenterar alternativ för klimatmål i EU
En rejäl och tydlig klimatbluff
Miljö och klimat
Lena Sommestad ny landshövding i Jämtland

Mat av god kvalitet
En produktion av mat med hög
kvalitet i Sverige ger jobb.
Socialdemokraterna vill stärka
konsumenternas rätt till information
och möjlighet att välja. Det gynnar
svenskt jordbruk och svensk
matproduktion. Och stärker vår
välfärd.
Svensk mat är av hög kvalitet och skapar mindre
påverkan på miljön än i andra länder. Men
utvecklingen oroar. Fusk och felmärkning av mat
skapar otrygga konsumenter. Långa transporter och
miljöbelastande produktion gör att maten vi äter har
stor påverkan på vår miljö.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat
utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men
verkligheten visar att skattesänkningarna inte

fungerade. Arbetslösheten är högre än när regeringen
tillträdde. Jobben minskar inom svensk
matproduktion.
	

 	


15 000 heltidsjobb har försvunnit i lantbruket
sedan 2007.
	

 	

 Fler och fler skandaler uppmärksammas med
felaktig märkning.
	

 	

 Sverige är inte pådrivande i EU för högre
kvalitetskrav.
Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för
att utveckla vår samhällsmodell. Vi vill ta vara på
möjligheterna med omställningen till en mer hållbar
konsumtion. Det ska bli lättare för människor att bli
aktiva konsumenter. Vad vi äter påverkar vår hälsa
och vårt välbefinnande. Maten är en viktig del av vår
välfärd och ska hålla hög kvalitet.
Ett starkt svenskt jordbruk är grundläggande för att
nå målen om bra mat till konsumenterna. Det tryggar
jobben på landsbygden och levererar bra råvaror till
den svenska livsmedelsindustrin.

Sverige behöver en ny riktning. Den information
som konsumenten får om matens innehåll,
näringsvärde, miljöpåverkan och ursprung måste
förbättras och utökas. Vi har alla rätt att äta god och
näringsrik mat. Genom offentlig upphandling kan vi
stödja hållbart producerad mat och öka matkvaliteten
i förskolor, skolor, äldreboenden och inom
sjukvården. God mat är en viktig del av
livskvaliteten och våra förutsättningar att behålla en
god hälsa.

	

 	


ha en aktiv näringspolitik som stärker svensk
livsmedelsindustri där starka varumärken
kopplade till svensk primärproduktion
utvecklas, gynnar specialisering och
högkvalitetsprodukter för att nå ytterligare
exportframgångar.

Folkhälsa och sjukvård Jobb Jordbruks- och
konsumentpolitik

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


halvera mängden livsmedel som slängs fram
till 2025
att den ekologiskt certifierade odlingen ska
utgöra 30 procent av den odlade arealen 2020
att det svenska starka djurskyddet som är en
konkurrensfördel bibehålls och utvecklas
ha en långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige
gällande vilken matproduktion vi ska ha,
strategier för utveckling av näringen, hur
konsumenternas intressen ska tillvaratas samt
hur jordbruket anpassa till
klimatförändringarna

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

Barn- och äldreomsorg. Välfärd.
Socialtjänst (Barn- och äldreminister)
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	


Barn
Barnkonventionen
Ekonomiskt bistånd
Funktionsnedsättning
(Föräldraförsäkring)
HBT
Socialbidrag
Välfärden
Äldre

Talesperson Lena Hallengren eller annan i socialutskottet

Gör Barnkonventionen till svensk lag
Alla barn ska kunna växa upp under
trygga förhållanden. Varje barn har
rätt att, oberoende av sin bakgrund
och familjens ekonomi, växa och
utvecklas efter sina egna
förutsättningar och önskemål. Vi
socialdemokrater vill att FNs
barnkonvention ska bli svensk lag.
Sverige är ett av de bästa länder ett barn kan växa
upp i. Men någonting håller på att gå sönder.
Klyftorna i samhället växer. Barnfattigdomen har
ökat. Skolresultaten faller. Moderaterna lovade lägre
arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen
var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på
varje samhällsproblem – att sänka skatten och
privatisera – inte fungerar. Moderaterna har låtit

skattesänkningar gå före en bra välfärd. Det är inte
värdigt Sverige.
	

 	


Arbetslösheten ligger stadigt runt 8 procent och
är högre än i jämförbara länder.
	

 	

 Antalet långtidsarbetslösa har nära nog
tredubblats sedan 2007.
	

 	

 Skolresultaten har sjunkit kraftigt sedan 2006.
Alla barn ska ha samma rätt och möjlighet oavsett
samhällsklass, kön, etnisk bakgrund, eventuella
funktionshinder eller var de bor. Barnets bästa ska
komma först vid alla beslut och åtgärder som rör
barn. Därför vill vi att FN:s barnkonvention ska bli
svensk lag.
Barnfattigdom finns för att barnens föräldrar är
fattiga. En politik för fler jobb är central för att
bekämpa barnfattigdom och skapa bättre
uppväxtvillkor. Att alla människor har möjlighet till
egen försörjning är grunden för ett samhälle som
håller ihop och ökad jämlikhet. Därför är vårt mål att
Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Med fler
jobb får vi också råd med en bra välfärd och en
bättre skola.

Alla barn i Sverige ska kunna utveckla sina intressen
och sina förmågor och ha en meningsfull fritid. Det
kräver en skola i en lugn och trygg miljö. Vi vet att
de barn som får utöva intressen, delta i aktiviteter
och idrotta också lyckas bättre i skolan. I
förlängningen påverkas därmed också deras
möjlighet att få arbete och en god inkomst under
livet.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Barn

höja barnbidraget och studiebidraget
investera i mindre klasser, skickliga lärare och
minskade sociala klyftor i skolan
avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget och
ge barn till arbetslösa och föräldralediga
föräldrar rätt att vara heltid i förskolan
sänka avgifterna för barn och ungdomar så att
de får bättre möjligheter att delta i idrott och
friluftsverksamhetsänka avgifterna för barn och
ungdomar i musik- och kulturskolan så att alla
barn och unga får möjlighet att delta i
verksamheten.

Välfärd och trygghet
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Alkohol
Apotek
Barn
Bostad
Föräldraförsäkring
Hemlöshet
Nattis - Barnomsorg nattetid
Pension
Polisen
Psykiatri
Sjukförsäkringen
Sjukvård
Vinst i välfärden
Välfärden
Äldre

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Nattis - Barnomsorg nattetid
Fritis
Förskoleklass
Avskaffa Läx-rut
Stärkt rättskydd för regnbågsbarn

Fler i jobb – färre
med ekonomiskt bistånd
Regeringens misslyckande med
jobben har inneburit att många
arbetslösa är i behov av ekonomiskt
bistånd (socialbidrag).
Socialdemokraterna ska vidta de
åtgärder som krävs och söka de
allianser som är nödvändiga för att få
fler människor i arbete.
Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att
gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast.

Skolresultaten faller. Moderaterna lovade lägre
arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen
var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på
varje samhällsproblem – att sänka skatten och
privatisera – inte fungerar. Regeringens försämringar
av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har
urholkat trygghetssystemen och tryckt ut människor
till ekonomiskt bistånd.
	

 	


Antalet långtidsarbetslösa är 70 000. Det är tre
gånger så många som när den moderatledda
regeringen tog över makten.
	

 	

 Mer än var fjärde person på arbetsmarknaden
står utan inkomsttrygghet från för a-kassan vid
arbetslöshet.
	

 	

 Ekonomiskt bistånd är vanligast bland
ensamstående kvinnor med barn, sett till
samtliga hushållstyper i befolkningen.
De vanligaste skälen till att människor får
ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom. En
människas behov av ekonomiskt bistånd beror alltså
till stor del på strukturella faktorer i samhället, till
exempel hur arbetsmarknaden ser ut och hur

trygghetssystemen är utformade. Därför har vi ett
mål som är viktigare än alla andra. Sverige ska ha
lägst arbetslöshet i EU 2020. Med fler jobb får vi
också råd med en välfärd att vara stolta över.
Regeringen vill angripa problemet med att barn
växer upp i ekonomiskt utsatta familjer med att
införa en fritidspeng för barnfamiljer som haft
ekonomiskt bistånd under sex månader eller längre.
Fritidspengen innebär att familjen kan få ersättning
för sina utlägg för barnens fritidsaktiviteter. Men vi
tycker inte att barn ska behöva begära kvitton och
intyg från den förening eller kommun som
arrangerar aktiviteten de vill delta i. Det är
utpekande och stigmatiserande, och påminner starkt
om den ordning som rådde innan den generella
välfärden byggdes ut. Dit ska vi inte tillbaka.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


utforma bristyrkesutbildningar tillsammans
med arbetsgivare, så att människor har den
kompetens som krävs för att kunna ta de jobb
som växer fram

	

 	


	

 	


	

 	


	

 	


göra om Arbetsförmedlingen till en
matchningsspecialist så att rätt arbetssökande
och rätt arbetsgivare snabbt kan hitta varandra
stoppa ungdomsarbetslösheten med 90dagarsgarantin: inom 90 dagar ska arbetslösa
ungdomar vara i jobb, studier eller praktik
förbättra de ekonomiska trygghetsnäten vid
arbetslöshet och sjukdom och att kommunerna
arbetar med att ge rätt stöd till de människor
som har ekonomiskt bistånd
höja underhållsstöd, barnbidrag och
studiebidrag.

Jobb

Jobb
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90-dagarsgaranti
A-kassan
Arbete
Arbetsförmedlingen
Arbetskraftsinvandring
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Deltid - Heltid
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Den svenska modellen
Export
Fas 3
Funktionsnedsättning
Innovation
Integration och mångfald
Jobb
Jämställdhet
Kollektivavtal
Näringspolitik och konkurrenskraft
Regional tillväxt
Rekryteringsgap
Rikskapitalförsörjning
Strategisk samverkan
Ungdomsarbetslöshet
Yrkesintroduktionsjobb
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Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

Funktionsnedsättning
och delaktighet
För oss socialdemokrater handlar
tillgänglighet om att forma ett
samhälle där alla behövs och alla kan
delta. Personer med
funktionsnedsättning ska kunna vara
fullt delaktiga i alla delar av det
politiska, sociala, ekonomiska och
kulturella livet.
Nio procent av befolkningen i åldern 16–64 år
uppger att de har en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga. Möjligheterna att
delta i arbetslivet har dessutom försämrats för denna
grupp. Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och

minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men
det har visat sig att deras politik inte ger några nya
vägar till jobb.
	

 	


Mellan 2006 och 2013 hade personer med
funktionsnedsättning som varit utan jobb i mer
än tre år ökat med 57 procent.
	

 	

 Antalet personer med funktionsnedsättning
som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen hade
fördubblats sedan 2007.
Funktionshinderfrågorna är främst rättighets- och
demokratifrågor, inte vård- och omsorgsfrågor.
Förbättrad tillgänglighet på alla samhällsområden
leder till bättre förutsättningar för personer med
funktionsnedsättningar att studera, arbeta och delta i
samhällslivet. Vi socialdemokrater anser att
bristande tillgänglighet bör vara en grund för
diskriminering enligt lagen.
Personer med funktionsnedsättning behöver ofta
hjälpmedel för att kunna leva ett självständigt liv i
trygghet och kunna delta i arbetslivet. Lagen om stöd
och service (LSS) har inneburit en förbättring av
levnadsvillkoren för många funktionshindrade. Men

olika former av hjälpmedel behöver också ingå som
en del i vården och rehabiliteringen. Tillgången till
hjälpmedel varierar stort över landet liksom regler
och avgifter. Det behövs en nationell strategi för att
kunna möta ett växande hjälpmedelsbehov.
Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för
att utveckla vår samhällsmodell. Alla människors
förmåga och kompetens ska tas tillvara. Allt annat är
slöseri. Därför har Socialdemokraterna ett mål som
är viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst
arbetslöshet i EU 2020. Med fler jobb får vi också
råd med en välfärd att vara stolta över.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


att bristande tillgänglighet blir en
diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen
	

 	

 värna LSS-reformen och den personliga
assistansen
	

 	

 se en samordnad kraftsamling för att
människor med en funktionsnedsättning ska få
stöd att komma in på, eller tillbaks till,
arbetsmarknaden.
Tillgänglighetsfrågor

Jobb
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90-dagarsgaranti
A-kassan
Arbete
Arbetsförmedlingen
Arbetskraftsinvandring
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Deltid - Heltid
Den svenska modellen
Export
Fas 3
Innovation
Integration och mångfald
Jobb
Jämställdhet
Kollektivavtal
Näringspolitik och konkurrenskraft
Regional tillväxt
Rekryteringsgap
Rikskapitalförsörjning
Socialbidrag
Strategisk samverkan
Ungdomsarbetslöshet
Yrkesintroduktionsjobb
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Bättre vardag för föräldrar till barn med
funktionsnedsättning
Ta ansvar för Sveriges äldre
Nio punkter för bättre sjukvård
Mona Sahlin invigningstalar vid Malmö Open
Mona Sahlin inviger Viljor av stål

En jämställd
föräldraförsäkring

medan den som tjänar mindre, mamman, är hemma
och vårdar barn. Moderaternas politik försvårar för
dem som vill, men inte har råd, att dela ansvaret för
barnen.

Alla barn har rätt till en nära relation
med båda sina föräldrar. Varken
kvinnor eller män ska behöva välja
mellan föräldraskap och arbete. Därför
vill Socialdemokraterna förbättra
föräldraförsäkringen.

	

 	


Sverige är ett av de länder i världen där barn har de
bästa förutsättningarna att växa upp. Det är resultatet
av en generös och flexibel föräldraförsäkring, en
förskola av hög kvalitet, barnbidrag till alla barn och
kostnadsfri mödra- och barnhälsovård. Men
moderaternas politik har ökat klyftorna i samhället.
Införandet av vårdnadsbidrag har cementerat gamla
könsroller. Situationen har försämrats för föräldrar
som är hemma för att ta hand om sjuka barn. Den
som tjänar mest, oftast pappan, fortsätter jobba

Mammorna tar ut 75 procent av
föräldrapenningdagarna och utgör 92 procent
av dem som använder vårdnadsbidraget.
	

 	

 17 procent av papporna till barn födda 2008
tog inte ut en enda föräldrapenningdag fram till
barnet fyllt fyra år.
	

 	

 Sverige har fallit från första till fjärde plats i
World Economic Forums jämställdhetsranking.
Barn behöver en nära relation till sina föräldrar.
Därför är det viktigt med ett jämställt uttag av
föräldraförsäkringen. Dessutom förbättras
jämställdheten på arbetsmarknaden när arbetsgivaren
vet att båda föräldrarna är hemma när barnen är små.
Socialdemokraterna vill att barn ska ha rätt till den
verksamhet som bedrivs i förskolan.
För att öka jämställdheten i samhället behöver
föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna.
Som ett steg på vägen ska försäkringen delas i tre

lika delar. En tredjedel för vardera vårdnadshavare,
och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har
möjlighet att ta ut.
Socialdemokraterna har satt upp målet om att
Sverige ska nå EUs lägsta arbetslöshet 2020. Ökad
jämlikhet, jämställda löner och karriärmöjligheter
ger fler jobb. Med fler i jobb får vi också råd med en
välfärd att vara stolta över.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	

	

 	

	

 	


ta avgörande steg så att ett mer jämställt uttag
av föräldraförsäkringen uppnås redan under
nästa mandatperiod
införa en successiv höjning av taket i den
tillfälliga föräldrapenningen
ersätta vårdnadsbidraget med en bättre förskola
som är allmän från 2 års ålder
att kommuner ska erbjuda barnomsorg på
kvällar, nätter och helger.

Barn Jämställdhet

Välfärd och trygghett
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Tal på internationella kvinnodagen
Jämställdhetslöfte för regering och statsförvaltning
Jämställdhet i EU
Nattis - Barnomsorg nattetid
Fritis

HBT

varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i
hemmet.

Varje människa är unik, men
människovärdet är lika. Alla
människor har en etnisk bakgrund, en
könstillhörighet och en sexuell
läggning – ingen mindre värd än en
annan. Alla människor har rätt att bli
behandlade med respekt. Ingen
människa har rätt att döma eller
trampa på en annan för vem han eller
hon är.

Kampen för HBT-personers rättigheter har med stor
framgång drivits av socialdemokratin. Vi är ständigt
beredda att öka friheten och rättigheten för alla att
delta på lika villkor i det demokratiska samhället.
Men ännu återstår arbete.

På de principerna vilar vårt demokratiska samhälle.
Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för
människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott
som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet
eller hets mot HBT-personer. Vi accepterar inte
diskriminering på grund av kön, ålder,
funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning
eller något annat som gör oss människor unika –

Vi har många förslag som rör homosexuellas
möjligheter att klara och bli bättre bemötta i
vardagen, vi vill:
	

 	

	

 	

	

 	


	

 	


Stimulera en ökad forskning kring HBTpersoners hälsa och utveckla
sjukvårdspersonalens kompetens i HBT-frågor
Att HBT-personers hälsa följs upp och belyses
när folkhälsoundersökningar görs
Se en stor utbildningsinsats för personalen i
skolan, skolhälsovården och socialtjänsten för
att man bättre ska kunna ge hjälp och stöd åt
unga homosexuella och transpersoner
Att öppna upp för en översyn av lagstiftningen
gällande vårdnadshavare. Med de nya
familjetyper som växer fram så kan den
existerande formen av lagstiftning där det

enbart kan finnas två vårdnadshavare vara
problematisk
	

 	

 Att samma regler ska gälla för alla föräldrar,
därför bör en könsneutral
föräldraskapspresumtion motsvarande den
nuvarande faderskapspresumtionen införas
	

 	

 Att transpersoner ska omfattas av samhällets
skydd i lag på samma sätt som homosexuella
och bisexuella, därför bör lagen om hets mot
folkgrupp kompletteras till att omfatta även
könsidentitet
	

 	

 Vi vill att regeringen återigen ska ge ett tydligt
uppdrag till de rättsvårdande myndigheterna att
prioritera arbetet med hatbrott. Det handlar om
utbildning av personalen, bättre bemötande av
brottsoffer och att stärka det förebyggande
arbetet.
Lika rättigheter

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Stärkt rättskydd för regnbågsbarn
Seminarium om konfliktmineraler
S firar ANC 100 år
Fem förslag för rättvisare betyg
På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi

Fler i jobb – färre
med ekonomiskt
bistånd
Regeringens misslyckande med
jobben har inneburit att många
arbetslösa är i behov av ekonomiskt
bistånd (socialbidrag).
Socialdemokraterna ska vidta de
åtgärder som krävs och söka de
allianser som är nödvändiga för att få
fler människor i arbete.
Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att
gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast.
Skolresultaten faller. Moderaterna lovade lägre
arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen
var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på
varje samhällsproblem – att sänka skatten och

privatisera – inte fungerar. Regeringens försämringar
av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har
urholkat trygghetssystemen och tryckt ut människor
till ekonomiskt bistånd.
	

 	


Antalet långtidsarbetslösa är 70 000. Det är tre
gånger så många som när den moderatledda
regeringen tog över makten.
	

 	

 Mer än var fjärde person på arbetsmarknaden
står utan inkomsttrygghet från för a-kassan vid
arbetslöshet.
	

 	

 Ekonomiskt bistånd är vanligast bland
ensamstående kvinnor med barn, sett till
samtliga hushållstyper i befolkningen.
De vanligaste skälen till att människor får
ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom. En
människas behov av ekonomiskt bistånd beror alltså
till stor del på strukturella faktorer i samhället, till
exempel hur arbetsmarknaden ser ut och hur
trygghetssystemen är utformade. Därför har vi ett
mål som är viktigare än alla andra. Sverige ska ha
lägst arbetslöshet i EU 2020. Med fler jobb får vi
också råd med en välfärd att vara stolta över.

Regeringen vill angripa problemet med att barn
växer upp i ekonomiskt utsatta familjer med att
införa en fritidspeng för barnfamiljer som haft
ekonomiskt bistånd under sex månader eller längre.
Fritidspengen innebär att familjen kan få ersättning
för sina utlägg för barnens fritidsaktiviteter. Men vi
tycker inte att barn ska behöva begära kvitton och
intyg från den förening eller kommun som
arrangerar aktiviteten de vill delta i. Det är
utpekande och stigmatiserande, och påminner starkt
om den ordning som rådde innan den generella
välfärden byggdes ut. Dit ska vi inte tillbaka.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	


utforma bristyrkesutbildningar tillsammans
med arbetsgivare, så att människor har den
kompetens som krävs för att kunna ta de jobb
som växer fram
göra om Arbetsförmedlingen till en
matchningsspecialist så att rätt arbetssökande
och rätt arbetsgivare snabbt kan hitta varandra

	

 	


	

 	


	

 	


stoppa ungdomsarbetslösheten med 90dagarsgarantin: inom 90 dagar ska arbetslösa
ungdomar vara i jobb, studier eller praktik
förbättra de ekonomiska trygghetsnäten vid
arbetslöshet och sjukdom och att kommunerna
arbetar med att ge rätt stöd till de människor
som har ekonomiskt bistånd
höja underhållsstöd, barnbidrag och
studiebidrag.

Jobb

Jobb
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90-dagarsgaranti
A-kassan
Arbete
Arbetsförmedlingen
Arbetskraftsinvandring
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Deltid - Heltid
Den svenska modellen
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Export
Fas 3
Funktionsnedsättning
Innovation
Integration och mångfald
Jobb
Jämställdhet
Kollektivavtal
Näringspolitik och konkurrenskraft
Regional tillväxt
Rekryteringsgap
Rikskapitalförsörjning
Strategisk samverkan
Ungdomsarbetslöshet
Yrkesintroduktionsjobb
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Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

Den generella välfärden måste stärkas
Sverige ska vara ett välfärdsland som
bygger på sammanhållning. Alla ska
bidra och alla ska få ta del av
välfärden. Vi socialdemokrater är
övertygade om att det ger bäst
förutsättningar för alla att växa och
förverkliga sina livsdrömmar.

När du är som svagast - då ska
samhället vara som starkast.
Vårt välfärdssamhälle är en del av det som gör
Sverige unikt. Men något håller på att gå sönder.
Resurserna i välfärden räcker inte till. Äldre bollas
mellan boenden. Människor far illa av vinstjakten i
välfärden.

Moderaterna lovade lägre arbetslöshet, minskat
utanförskap och att värna välfärden. Men
verkligheten visar att deras svar på varje
samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera
– inte fungerar.
	

 	


Kommunernas kostnader för ekonomiskt
bistånd (socialbidrag) har ökat kraftigt sedan
2006.
	

 	

 Anmälda fall av allvarliga skador eller
händelse med risk för allvarliga skador har ökat
med cirka 40 procent i sjukvården sedan 2006.
	

 	

 Larm om vårdskandaler på äldreboenden har
blivit vanligare och Socialstyrelsen gjorde efter
en inspektion av 100 demensboenden
bedömningen att mer än hälften av boendena
hade för låg bemanning.
Motsatsen till generell välfärd är välfärd som bygger
på grundtrygghet, välgörenhet och behovsprövning.
Moderaterna har försvagat den generella välfärden.
Kvalitetsbristerna i äldreomsorgen är stora.
Klyftorna mellan barn och ungdomar har ökat. När
otryggheten i den offentliga välfärden växer väljer
fler att bygga på med privata försäkringar. Det är ett
mindre effektivt sätt att organisera välfärden.

Människor som inte har råd att skydda sig får ett
otryggare liv.

	

 	


Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi
samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Där vi
ställer krav på varandra och hjälps åt. Där
konkurrenskraft och anständighet går hand i hand.
När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi
mer; byta jobb, starta företag, flytta eller börja
studera. Det tjänar vi alla på.

	

 	


Därför vill vi se till att Sverige har lägst arbetslöshet
i EU 2020. Det kräver samarbete och investeringar i
framtiden så att svenska företag kan växa och
anställa. Med fler jobb får vi råd med en välfärd att
vara stolta över. Fungerande välfärd går före fler
skattesänkningar.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


stärka den generella välfärdsmodellen. Den
offentligt finansierade välfärden ska hålla hög
kvalitet och omfatta alla
ha väl fungerande trygghetsförsäkringar

	

 	


införa nationella kvalitetslagar för ordning och
reda i välfärden för att förbättra kvaliteten och
avsevärt begränsa vinsterna
införa en kvalitetsplan för säkra kvaliteten i
den svenska äldreomsorgen
avsätta resurser för en bättre sjukvård med mer
tid för vård.

Välfärd

Välfärd och trygghet
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Alkohol
Apotek
Barn
Barnkonventionen
Bostad
Föräldraförsäkring
Hemlöshet
Nattis - Barnomsorg nattetid
Pension
Polisen
Psykiatri
Sjukförsäkringen
Sjukvård
Vinst i välfärden
Äldre
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Samhällsslöseriet
Sanningar avfärdas som svartmålning
Sveriges välfärd går sönder
Nattis - Barnomsorg nattetid
Vinst i välfärden

Äldre
Tyvärr... Vi hittade inte sidan du
sökte
Prova att söka efter sidan du var ute efter i vår sökfunktion, eller
varför inte passa på att besöka några av våra populäraste
sidor?
Vår politik
Vårt parti
Ställ din fråga
Mvh / Socialdemokraterna

Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Betyg
Forskning
Friskolor
Fritis
Förskola
Förskoleklass
Gymnasieskola
Högskola
Lärare
Läxhjälp
Mindre klasser
Rektorer
Skola
Sommarskola
Utbildning
Utbildningskontrakt
Vuxenutbildning
Yrkescollege
Nattis - Barnomsorg nattetid

Talesperson Vice ordförande i utbildningsutskottet Ibrahim Baylan

Betyg från årskurs 6
Sverige ska ha en kunskapsskola med
höga resultat där varje barn ges bästa
möjliga förutsättningar att lyckas.
Socialdemokraterna prioriterar
investeringar i skolan framför nya
skattesänkningar. Lärare och elever
behöver få arbetsro – inte ett nytt
betygssystem varje mandatperiod.
Sverige har länge kännetecknats av att vara en
kunskapsnation som rustat ungdomar för arbetslivet.
Men utvecklingen i den svenska skolan går åt fel
håll. Skolresultaten faller kraftigt. Klyftorna mellan
elever ökar. Skillnaden mellan skolor växer. Den
moderatledda regeringen har varje år valt

skattesänkningar framför investeringar i skolan.
Verkligheten visar att det inte fungerar.

mellan skolor och delar av landet förlorar de sitt
värde.

	

 	


Vi socialdemokrater vill:

antalet elever som lämnar grundskolan utan
behörighet till gymnasiet har ökat med 18%
sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas
storlek. Idag lämnar var åttonde elev
grundskolan utan gymnasiebehörighet.
	

 	

 Sverige är det land som tappar mest enligt
PISA, vad gäller elevers kunskaper i
läsförståelse, matematik och naturvetenskap.
	

 	

 Sedan 2006 har vi sett en dubblering av
andelen svagpresterande skolor.
Den viktigaste framtidsutmaningen för Sverige är att
vända utvecklingen i skolan. Alla barn har rätt att nå
kunskapsmålen i grundskolan. Om man systematiskt
följer upp vad eleverna lär sig är det lättare att se
vilket stöd varje enskild elev behöver.
Betygen avgör om ungdomar har möjlighet att
komma in på sin drömutbildning eller om man får
det jobb man vill ha. Därför är betygen viktiga för
elevernas framtid och måste sättas på ett likvärdigt
och rättvist sätt. Om betygen inte är likvärdiga

	

 	


att betygsöverenskommelsen ska ligga fast och
att betyg ska ges från årskurs 6
	

 	

 att lärarna ska ges det bedömningsstöd de
behöver för att betygen ska vara rättvisa och
likvärdiga i hela landet
	

 	

 att den externa kontrollen av betygsättning
stärks och att de nationella proven rättas av en
person utan koppling till den skola vars prov
rättas.
Barn Skola och utbildning Unga

Skola och utbildning
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Forskning
Friskolor
Fritis
Förskola
Förskoleklass
Gymnasieskola
Högskola
Lärare
Läxhjälp
Mindre klasser
Rektorer
Skola
Sommarskola
Utbildning
Utbildningskontrakt
Vuxenutbildning
Yrkescollege
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Fem skillnader mellan vår och regeringens skolpolitik
Fem skillnader mellan vår och regeringens skolpolitik
Det är allvar nu
Mikael Damberg på skolturné i Göteborg och Borås
Stefan Löfven på skolturné i Västerås och Örebro

Forskning ger
framtidens jobb

konkurrenskraft. Moderaterna lovade lägre
arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen
var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på
varje samhällsproblem – att sänka skatten och
privatisera – inte fungerar.

Vi socialdemokrater vill att Sverige
ska vara en ledande kunskaps- och
forskningsnation. Vi ska delta i den
främsta internationella
kunskapsutvecklingen och främja ett
konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.
Investeringar i utbildning, forskning
och innovation rustar Sverige för
morgondagens utmaningar.

	

 	


Investeringar i forskning och utveckling har lagt
grunden för att svenska företag har kunnat växa och
förbättras. Nu tappar Sverige i internationell

Det är också en förutsättning för att högskolor och
universitet ska kunna bedriva strategiskt arbete och
satsa på nya osäkra projekt som kan leda till

Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Antalet högskoleplatser har minskats med 18
000 sedan 2011.
	

 	

 Sverige tappar konkurrenskraft i internationella
jämförelser som till exempel World Economic
Forums ranking.
Det tar tid att bygga upp framstående
forskningsmiljöer och forskningsprojekt behöver
ofta långa tidshorisonter. Långsiktighet och
samverkan över de partipolitiska gränserna krävs om
forskningen ska ges stabila förutsättningar att
leverera goda resultat.

vetenskapliga kunskapssprång. Forskningen i
Sverige ska både erbjuda framstående
grundforskning och framtidsinriktad tillämpad
forskning som sker i nära samverkan mellan
näringsliv och akademi.
Vi har satt ett mål som är viktigare än alla andra.
Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Det
kräver samarbete och investeringar i framtiden så att
svenska företag kan växa och anställa.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	


	

 	


se en 10-årig blocköverskridande
överenskommelse så att Sverige får en
långsiktig forsknings- och innovationspolitik
som ligger fast vid regeringsskiften
inrätta ett nationellt innovationsråd direkt
knutet till statsministern. I rådet ska
representanter för politik, näringsliv och
forskning samlas för att arbeta för att stärka
Sveriges innovations- och konkurrenskraft
införa en jämställdhetsbonus för lärosäten där
jämställdheten bedöms vara påtagligt god eller

ha påtagligt förbättrats och dessutom höja den
lägsta nivån för forskningsresurser till alla
lärosäten
	

 	

 tillsätta strategiska samverkansprogram för
viktiga näringar och samhällsutmaningar där
innovations- eller konkurrenskraften behöver
höjas. Två viktiga områden är
klimatutmaningen och förbättra vård- och
omsorgssektorn
	

 	

 att unga forskare ges bättre villkor genom att
alla doktorander ges anställning från första
dagen.
Framtid Jobb Skola och utbildning

Skola och utbildning
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Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
Fem skillnader mellan vår och regeringens skolpolitik

Ordning och reda i
friskolesystemet
Det finns ett stort värde för elever och
föräldrar att kunna välja skola. De
fristående skolorna har en given roll.
Men regelverket kring de fristående
skolorna måste stramas upp och
kvalitetskraven höjas.
Socialdemokraterna vill ha ordning
och reda i skolsystemet. Skattemedel
avsedda för skolan ska gå till skolan.
Sverige är ett bra land att växa upp i. Men bristerna i
skolan blir allt mer uppenbara. Skolresultaten faller
kraftigt. Klyftorna mellan skolor ökar och elever far

illa av vinstjakten. Verkligheten visar att
Moderaternas svar på varje samhällsproblem – att
sänka skatten och privatisera – inte fungerar. Flera
skolor har gått i konkurs efter överetablering och
misskötsel. Tusentals elever har plötsligt stått utan
skola. Det är inte acceptabelt.
	

 	


Antalet elever som lämnar grundskolan utan
behörighet till gymnasiet har ökat med 18%
sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas
storlek. Idag lämnar var åttonde elev
grundskolan utan gymnasiebehörighet.
	

 	

 Sedan läsåret 2005/06 har antalet fristående
gymnasieskolor ökat med närmare 80 procent.
Samtidigt har antalet elever minskat.
Sverige och svensk skola behöver en annan riktning.
Socialdemokraterna har lyckats pressa den
moderatledda regeringen till förbättringar vad gäller
insyn och öppenhet. Men betydligt mer måste göras.
Vi socialdemokrater vill att elever och föräldrar ska
kunna lita på den skola de väljer. Vi föreslår därför
ett nytt reformpaket – Lex JB – för att stoppa
plundring och konkurser av skolor.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


höja kvalitetskraven så att personaltätheten inte
är väsentligt lägre i fristående skolor än i
kommunala skolor
att stat och kommun ska åläggas att stoppa
överetableringen av skolor så att elevers
trygghet garanteras
stoppa riskkapitalbolagen i skolan: Om en
fristående skola ska få starta måste den finnas
kvar i minst tio år
att kommunerna tar över ansvaret för
antagningen till de fristående skolorna
ge Skolinspektionen i uppdrag att kontrollera
skolföretagens ekonomi.

Skola och utbildning

Skola och utbildning
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Fem skillnader mellan vår och regeringens skolpolitik
Fem skillnader mellan vår och regeringens skolpolitik
Det är allvar nu
Mikael Damberg på skolturné i Göteborg och Borås
Stefan Löfven på skolturné i Västerås och Örebro

Utveckla fritis
Drygt åtta av tio elever på lågstadiet
går på fritis under eftermiddagarna. Vi
socialdemokrater vet att fritis är
omtyckt och viktigt för många barn
och föräldrar. Därför bör
fritidshemmen hålla hög kvalitet.
Sverige är ett bra land. Men utvecklingen i den
svenska skolan är mycket oroande. Skolresultaten
faller kraftigt och likvärdigheten försämras.
Moderaternas svar på skolans problem – att ständigt
sänka skatten framför nödvändiga investeringar i
skolan – har inte fungerat. Läx-rut är ett tydligt
exempel på hur den moderatledda regeringens politik
ökar klyftorna mellan eleverna.

	

 	


Antalet elever som lämnar grundskolan utan
behörighet till gymnasiet har ökat med 18%
sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas
storlek. Idag lämnar var åttonde elev
grundskolan utan gymnasiebehörighet.
Det är viktigt att vända utvecklingen och inse att
fritis har betydelse för barns utveckling och också
för att uppnå goda kunskapsresultat i skolan. Vi
socialdemokrater kommer aldrig att acceptera att
möjligheterna att lyckas blir beroende av vilken
bakgrund en elev har. Skolan ska aktivt bidra till att
utjämna människors livschanser. Studier visar att en
likvärdig skola och höga resultat hänger ihop.
Vi vill uppmuntra föreningslivet att samverka nära
med fritis så att barnen kan få ägna sig åt olika
föreningsaktiviteter. Det kan röra sig om till exempel
fotboll, friluftsaktivitet eller dans. På det sättet får de
barn som idag inte har möjlighet att ägna sig åt dessa
aktiviteter en chans att göra det. Detta kan också
vara ett sätt att minska trycket på föräldrarnas tid och
ekonomi och därmed underlätta vardagslivet för
barnfamiljer.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


	

 	


att fritidshemmen ska hålla hög kvalitet
att alla elever i grundskolan ska ges möjlighet
till läxhjälp i skolan och för de yngre barnen
kan läxhjälpen bedrivas inom ramen för
fritidshemmen
uppmuntra föreningslivet att samverka med
fritidshemmen för att fler barn ska kunna få
ägna sig åt olika föreningsaktiviteter.

Barn Skola och utbildning

Skola och utbildning
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Fem skillnader mellan vår och regeringens skolpolitik
Fem skillnader mellan vår och regeringens skolpolitik
Det är allvar nu
Mikael Damberg på skolturné i Göteborg och Borås
Stefan Löfven på skolturné i Västerås och Örebro

En bra förskola för
alla barn
Socialdemokraterna vill investera
tidigt i barns utveckling. Därför är det
viktigt att alla barn får gå i förskolan,
och att den håller hög kvalitet.
Förskolan är också grundläggande för
att föräldrar ska kunna jobba.
Sverige är ett bra land att växa upp i. Men
utvecklingen oroar. Skolresultaten faller kraftigt. De
stora barngrupperna i förskolan blir allt fler.
Moderaternas politik där skattesänkningar gått före
investeringar i förskola och skola, möter inte de
utmaningar som förskolan står inför.

	

 	


Sedan 2006 har de riktigt stora barngrupperna,
grupper med fler än 20 barn, ökat med 54
procent.
	

 	

 År 2030 kommer det att saknas nära 20 000
förskollärare i Sverige.
Socialdemokraterna vill investera i förskolan för att
höja kvaliteten och på sikt minska barngrupperna.
Studier visar att barn som har gått i en förskola med
hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Detta gäller
särskilt de barn som har föräldrar med en kort
utbildning eller barn med tuffa uppväxtvillkor.
Förskolan är också en förutsättning för att både
kvinnor och män ska kunna arbeta. Tillsammans med
en bra föräldraförsäkring är förskolan det viktigaste
skälet till att andelen sysselsatta kvinnor i Sverige är
bland de högsta i världen.
Socialdemokraterna har ett prioriterat mål: Sverige
ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. En bra
förskola rustar våra barn för framtiden och gör att
fler föräldrar kan jobba. Med fler jobb får vi också
råd med en välfärd att vara stolta över.

Sverige behöver en ny riktning där investeringar i
våra barns framtid går före fler skattesänkningar.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


att rekommendationen om max 15 barn i varje
barngrupp ska bli kvar
	

 	

 utbilda 1000 fler förskollärare årligen för att
höja kvaliteten i förskolan och på sikt minska
barngruppernas storlek
	

 	

 utöka rätten till förskola. Oavsett om
föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga
ska barnen ha rätt till förskola under hela
dagen. På sikt vill vi sänka åldern för allmän
förskola från tre år till två år. Det innebär lägre
avgifter för föräldrar
	

 	

 att kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att
erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och
helger.
Barn Skola och utbildning
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Obligatorisk
förskoleklass för
sexåringar

gynnas barn som kommer från hem utan
studietradition.
	

 	


Idag går de allra flesta sexåringar i
förskoleklass, men 2500 barn gör det inte.
Sverige behöver en ny riktning som ger alla barn rätt
till en riktigt bra start i livet. Om barn inte stimuleras
under den period i deras liv då de kan lära som mest
riskerar de att hamna efter. Förskoleklassen ger barn
möjligheter att nå sin fulla potential i skolan. Vi vill
därför göra förskoleklassen obligatorisk.

Alla barn har rätt till en bra start i
livet. Därför är det viktigt att alla barn
får gå i förskolan, och att den håller en
Vi socialdemokrater vill:
bra kvalitet. Socialdemokraterna vill
obligatorisk förskoleklass för sexåringar.
göra förskoleklassen obligatorisk. Det 	

 	

 införa
Det ger alla barn en bra start på sitt lärande i
innebär att skolstarten sker vid sex års
skolan.
ålder.
Barn Skola och utbildning
Sverige är ett bra land att växa upp i. Men den
svenska skolan måste bli bättre. Forskningen visar
att det är effektivt att göra tidiga investeringar i barns
lärande. Barn som gått i en högkvalitativ förskola
klarar sig bättre i skolan och senare i livet. Särskilt
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Obligatorisk
gymnasieskola
Utbildning är nyckeln till framtidens
jobb och konkurrenskraft.
Socialdemokraterna vill investera i
skolan och göra gymnasieskolan
obligatorisk. Sverige ska konkurrera
med kunskap och kompetens - inte
med låga löner.
Sverige har länge kännetecknats av att vara en
kunskapsnation som rustat ungdomar för arbetslivet.
Men utvecklingen i den svenska skolan går åt fel
håll. Skolresultaten faller kraftigt. Var fjärde elev
lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg.
Skillnaden mellan skolor växer. Den moderatledda

regeringen har varje år valt skattesänkningar framför
investeringar i skolan. Verkligheten visar att det inte
fungerar.
	

 	


antalet elever som lämnar grundskolan utan
behörighet till gymnasiet har ökat med 18%
sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas
storlek.
	

 	

 Idag lämnar var åttonde elev grundskolan utan
gymnasiebehörighet.
	

 	

 Antalet jobb för personer med fullföljd
gymnasieutbildning tros växa med över en halv
miljon framöver, samtidigt som behovet av
arbetskraft med högst grundskoleutbildning
väntas minska med 230 000 personer.
Nu krävs en annan riktning för svensk skola.
Socialdemokraterna vill förbättra skolresultaten
genom att stärka skolan i grunden genom att
investera i mindre klasser, i lärarna och skapa en
jämlik skola där varje elev kan lyckas. Sverige ska
ha en skola där vi ställer krav på varandra och hjälps
åt. Svensk skola ska ligga i topp. Vi har ett mål som

är viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst
arbetslöshet i EU 2020.
Det krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb
och för att klara sig i ett allt mer kunskapsintensivt
samhälle. Den viktigaste orsaken till ungdomars
långtidsarbetslöshet är bristande utbildning. Dagens
och framtidens arbetsliv kräver goda kunskaper hos
alla.
Socialdemokraterna vill att alla
gymnasieutbildningar ska ha en bred och gemensam
kunskapsbas och ge behörighet till högskolan. Alla
elever ska kunna välja mellan tydliga inriktningar
som syftar till vidare studier eller direkt till ett yrke.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


att gymnasieskolan ska göras obligatorisk
att alla elever ska få det stöd som behövs för att
nå kunskapsmålen och utvecklas efter sina
förutsättningar. Vårt mål är att alla under 25 år
ska ha en fullständig gymnasieexamen. Som
delmål vill vi till år 2020 halvera andelen unga

	

 	


	

 	


mellan 18 och 24 år som inte har eller studerar
för att få det
utveckla gymnasiets yrkesprogram till
yrkescollege där arbetsgivare bidrar till
utbildningens utformning och ungdomarna får
den utbildning som efterfrågas på
arbetsmarknaden
att alla gymnasieprogram ska vara minst
treåriga och ge grundläggande behörighet till
högskolan.

Mer information
Presentation: Omläggning av gymnasieskolan (PDF)
PM: Omläggning av gymnasieskolan (PDF)
Presentation: Framtiden kräver obligatorisk
gymnasieskola (PDF)
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Fler platser och högre
kvalitet i högskolan

arbetslöshet och bättre förutsättningar för jobb.
Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att
moderaternas prioritering - att varje år välja
skattesänkningar framför investeringar i utbildning inte fungerar.

Högre utbildning lönar sig.
Högskoleutbildade har högre lön,
lägre risk för arbetslöshet, lättare att
byta jobb och bättre hälsa. Utbildning
ger frihet och fler valmöjligheter i
framtiden. Därför vill
Socialdemokraterna investera i fler
högskoleplatser.

	

 	


Sverige har en historia av att investera i kunskap och
kompetens. Det är grunden för vår konkurrenskraft.
Men nu går utvecklingen åt fel håll. En allt lägre
andel av gymnasieeleverna kan gå vidare till
högskolestudier. Moderaterna lovade lägre

Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Antalet högskoleplatser har minskats med 18
000 sedan 2011.
	

 	

 Antal sökande till högskolan ökar ständigt
samtidigt som antalet antagna minskar.
Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för
att utveckla vår samhällsmodell. Sverige ska
konkurrera med kunskap och kompetens, inte med
sänkta löner. Utbildning är nyckeln till framtidens
jobb och konkurrenskraft, men också till människors
frihet att forma sina egna liv. För att förbättra
matchningen på arbetsmarknaden vill vi investera i
fler platser på yrkeshögskola, högskola och
universitet. Människor måste ha kompetens att ta de

jobb som växer fram. Arbetsgivare måste kunna hitta
den kompetens de söker.
Socialdemokraterna har ett mål som är viktigare än
alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU
2020. Då behöver vi prioritera investeringar i
utbildning. Allt fler jobb kommer att kräva en högre
utbildning. Kunskap blir inte mindre för att den delas
av fler – tvärtom. Sverige ska tillhöra de länder i
världen som har högst andel i befolkningen med
högre utbildning.
Högskolor och universitet ska finnas i hela landet
och byggas ut ytterligare. Forskning ska bedrivas vid
alla lärosäten. Vi vill ha en mångfald bland
högskolorna där lärosäten med olika profil ges
utrymme att utvecklas. Både större lärosäten och de
mindre inom specialiserade områden ska hålla hög
klass på såväl avancerad utbildning som forskning.
Målsättningen är att över hälften av 30–34-åringarna
ska ha genomgått minst tvåårig högre utbildning år
2020.

Vi socialdemokrater vill:

	

 	


investera i 16 000 nya platser på universitet,
högskola och yrkeshögskola
	

 	

 investera i högre kvalitet med fokus på
lärarutbildningen genom fler lärarledda timmar
	

 	

 ta steg mot ett treterminssystem på högskolor
och universitet
	

 	

 ge möjlighet till praktik i alla program
	

 	

 att alla gymnasieprogram ska ge behörighet till
högre utbildning.
Skola och utbildning
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Lärare nyckeln till
framgång i skolan
Det viktigaste för elevernas
skolresultat är skickliga och
engagerade lärare.
Socialdemokraterna vill investera i
lärarna och förbättra deras löner och
arbetsvillkor. Att vända utvecklingen i
läraryrket är en förutsättning för att
vända utvecklingen i skolan.

Vi lägger våra barns framtid i
lärarnas händer. Då ska de få den

lön, den fortbildning och det
förtroende de förtjänar.
Det finns många bra lärare i den svenska skolan.
Men alldeles för få arbetar under rätt villkor.
Utvecklingen oroar. Skolresultaten faller kraftigt och
klyftorna mellan barn ökar. Den moderatledda
regeringens ambition att stärka skolan var bra, men
misslyckandet är katastrofalt. Verkligheten visar att
Moderaternas lösningar – att ständigt sänka skatten
framför nödvändiga investeringar i skolan – inte
fungerar.
	

 	


Antalet elever som lämnar grundskolan utan
behörighet till gymnasiet har ökat med 18%
sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas
storlek. Idag lämnar var åttonde elev
grundskolan utan gymnasiebehörighet.
	

 	

 Lärarutbildningen har mycket få sökande per
plats.
Socialdemokraterna väljer en annan väg för Sveriges
skola och lärare. För att stärka läraryrket krävs
investeringar och mer samarbete. Vi vill se en

professionalisering av läraryrket med lärare som inte
drunknar i administration. Lärare ska ha tid att göra
ett bra jobb i mötet med eleverna och breda
möjligheter till karriär- och kompetensutveckling.
Socialdemokraterna vill genomföra en nationell
samling för läraryrket tillsammans med lärarna,
rektorerna, huvudmännen och akademin – gärna
över blockgränserna, om fler partier vill vara med
och ta ansvar.
Vårt mål är att Sverige ska ha den lägsta
arbetslösheten i EU år 2020. Om vi ska nå dit krävs
att vi vänder utvecklingen i skolan. Investeringar i
lärarna går före fler skattesänkningar.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


minska klasserna för att ge lärarna mer tid med
varje elev
investera i en kompetensförsäkring för lärare
för att utveckla och professionalisera
läraryrket. Det ger lärare kontinuerlig och
systematisk kompetensutveckling

	

 	


utveckla lärarutbildningen genom fler
lärarledda undervisningstimmar, skärpta
antagningskrav och större
forskningsförankring.
	

 	

 minska på administrationen – låt lärare vara
lärare
	

 	

 utveckla fler karriärvägar för lärare. Stort
ansvarstagande och utveckling ska premieras.
Skola och utbildning

Skola och utbildning
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Betyg
Forskning
Friskolor
Fritis
Förskola
Förskoleklass
Gymnasieskola
Högskola
Läxhjälp
Mindre klasser
Rektorer
Skola
Sommarskola
Utbildning
Utbildningskontrakt
Vuxenutbildning
Yrkescollege

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Fem skillnader mellan vår och regeringens skolpolitik
Fem skillnader mellan vår och regeringens skolpolitik
Det är allvar nu
Mikael Damberg på skolturné i Göteborg och Borås
Stefan Löfven på skolturné i Västerås och Örebro

Läxhjälp till alla
elever
Socialdemokraterna tycker att alla
elever ska ges bästa möjliga
förutsättningar att klara skolan. Alla
elever ska ha rätt till läxhjälp – inte
bara de elever vars föräldrar har råd
att betala.
Sverige är ett bra land. Men utvecklingen i den
svenska skolan är mycket oroande. Skolresultaten
faller kraftigt och likvärdigheten försämras.
Moderaternas svar på skolans problem – att ständigt
sänka skatten framför nödvändiga investeringar i
skolan – har inte fungerat. Läx-rut är ett tydligt

exempel på hur den moderatledda regeringens politik
ökar klyftorna mellan eleverna.
	

 	


	

 	


Antalet elever som lämnar grundskolan utan
behörighet till gymnasiet har ökat med 18%
sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas
storlek. Idag lämnar var åttonde elev
grundskolan utan gymnasiebehörighet.
när PISA 2012 mäter svenska 15-åringars
kunskaper i läsförståelse och naturvetenskap är
det tydligt att det är de lågpresterande eleverna
som tappar mest även om alla elevgrupper
faller.

Läxhjälp ska ges efter behov – inte
betalningsförmåga
Sverige och den svenska skolan behöver en ny
riktning. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi
samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Där
investeringar i mindre klasser och fler lärare går före
fler skattesänkningar. Socialdemokraterna kommer
aldrig att acceptera en utveckling där möjligheterna
att lyckas blir beroende av vilken bakgrund en elev

har. Skolan ska aktivt bidra till att utjämna
människors livschanser. Studier visar också att en
likvärdig skola och höga resultat hänger ihop. De
länder vars skolor presterar bäst är också de mest
likvärdiga.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


att alla elever i grundskolan ska ges möjlighet
till läxhjälp i skolan, på fritis eller i samarbete
med ideella föreningar. Skolan ska organisera
läxhjälp på ett sätt som skolan ser fungerar bäst
	

 	

 avskaffa läx-rut. Regeringens läx-rut innebär
att bara elever vars föräldrar har råd att betala
kan få läxhjälp – det spär på klyftorna i skolan.
Skola och utbildning
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Mindre klasser och
högre kvalitet
Varje elev ska ges bästa möjliga
förutsättningar att nå sin fulla
potential i skolan. Socialdemokraterna
vill minska klasserna för att höja
kvaliteten på undervisningen.
Moderaternas ambition att stärka skolan var god,
men misslyckandet är katastrofalt. Skolresultaten
faller kraftigt. Istället för fortsatta skattesänkningar
behövs nu investeringar i skolan. Skolan måste
stärkas i grunden. Mindre klasser är en viktig
investering som leder till högre kunskapsresultat.
	

 	


Antalet elever som lämnar grundskolan utan
behörighet till gymnasiet har ökat med 18%
sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas

storlek. Idag lämnar var åttonde elev
grundskolan utan gymnasiebehörighet.
	

 	

 Forskning visar att mindre klasser har positiva
effekter på elevernas resultat, framförallt i de
tidiga skolåren och för elever från studieovan
bakgrund.
Socialdemokraterna vill se ett land där vi samlas för
att stärka skolan. Vi vill investera i skolan så att stora
klasser blir mindre de första åren i skolan. Från
förskoleklass till och med årskurs tre ska antalet barn
i stora klasser minska med upp till fem barn per
klass. Det ger lärarna mer tid med varje elev – både
de elever som behöver mer stöd för att nå målen i
skolan och de som behöver få mer stimulans.
Det är hög tid för Sverige att ta en ny riktning.
Mindre klasser går före fler skattesänkningar.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


investera två miljarder kronor för mindre
klasser i förskoleklassen för sexåringar och
årskurs 1-3 och så att lärarna får tid att ge varje
elev stöd i sin utveckling.
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Framtidens rektor
För att nå höga kunskapsresultat och
en likvärdig skola är rektors ledarskap
centralt. Socialdemokraterna vill att
rektor ska ha tid och kompetens för
det pedagogiska ledarskapet.
Det finns många skickliga rektorer i den svenska
skolan. Men alldeles för få av dem ges rätt
förutsättningar. Skolresultaten faller kraftigt och
klyftorna ökar. Flera undersökningar visar att
rektorerna har en nyckelroll för att vända
utvecklingen. Samtidigt har många rektorer en
mycket tuff arbetssituation.
	

 	


Antalet elever som lämnar grundskolan utan
behörighet till gymnasiet har ökat med 18%
sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas

storlek. Idag lämnar var åttonde elev
grundskolan utan gymnasiebehörighet.
	

 	

 Enligt en rapport av Vetenskapsrådet är
ledarskapet den näst viktigaste faktorn, efter
lärarna, för skolans utveckling.
Socialdemokraterna väljer en annan väg för Sveriges
skola och rektorer. För att vända utvecklingen krävs
kunskaper om skolan och investeringar. Framtidens
rektor ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste
uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det handlar
om att kunna besöka klassrummen, återkoppla till
lärare och analysera skolans resultat. Lärare ska
känna sig trygga i att rektor förstår och är med och
utvecklar lärarnas viktiga uppdrag. Det krävs för att
nå höga kunskapsresultat och en likvärdig skola.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


dela dagens rektorsuppdrag i två: rektor och
intendent. Rektor ska hålla i det pedagogiska
ledarskapet och vara högsta ansvarig i skolan.
Intendenten ska inför rektor ansvara för

	

 	


	

 	


	

 	


administration, övriga personalfrågor och
löpande ekonomiarbete
införa krav på att rektor ska ha akademisk
examen i en relevant utbildning, vilket också
ska vara ett krav för att få gå den statliga
rektorsutbildningen
stärka rektorsutbildningens fokus på
pedagogiskt ledarskap, erbjuda rektorer
kontinuerlig kompetensutveckling samt ge nya
rektorer mentorshandledning
att förskolechefer ska vara rektorer. Samma
krav ska gälla för dessa rektorer som för
rektorer i andra skolformer.

Skola och utbildning
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En kunskapsskola
med höga resultat
Sverige ska ha en kunskapsskola med
höga resultat där varje barn ges bästa
möjliga förutsättningar att lyckas.
Socialdemokraterna prioriterar
investeringar i skolan framför nya
skattesänkningar.

Vi vill investera för att minska
klasserna med upp till fem barn i
de första åren i skolan. Det gynnar
alla – både de som halkat efter och
de som vill springa före.

Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att
gå sönder. Den svenska skolan rasar i internationella
jämförelser, skolresultaten faller kraftigt och
klyftorna mellan elever ökar. Den moderatledda
regeringen lovade att höja resultaten i skolan. Men
verkligheten visar att deras svar på varje
samhällsproblem – att ständigt sänka skatten framför
nödvändiga investeringar i skolan – inte fungerar. Nu
ser de inte längre vad som händer i vårt land.
	

 	


Antalet elever som lämnar grundskolan utan
behörighet till gymnasiet har ökat med 18%
sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas
storlek. Idag lämnar var åttonde elev
grundskolan utan gymnasiebehörighet.
	

 	

 PISA 2012 visar att svenska femtonåringars
kunskaper i läsförståelse, matematik och
naturvetenskap ligger under OECDgenomsnittet och att Sverige är det land som
tappar mest kunskapsmässigt.
Sverige behöver en ny riktning. Vårt mål är att
Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år
2020. Då behövs investeringar för att stärka skolan

från grunden. Skolan är nyckeln till människors
frihet och samtidigt en förutsättning för en gynnsam
ekonomisk utveckling. Vi vill investera i lärarna,
mindre klasser, tidiga insatser och en likvärdig skola
med höga resultat. Alla skolor ska vara bra skolor.
Senast år 2020 vill vi halvera andelen elever i
grundskolan som inte är behöriga till gymnasiet.
Efter det kraftiga kunskapsraset i svensk skola, vill
vi också inrätta en skolkommission för att grundligt
analysera orsakerna. Kommissionen ska bestå av de
främsta skolforskarna och föreslå reformer för att
vända utvecklingen.
Vår prioritering är tydlig. Investeringar i en bättre
skola går före fler skattesänkningar.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


införa mindre klasser i de lägre årskurserna
investera i lärarna. Läraryrket ska utvecklas
genom kompetensutveckling och ökade
karriärmöjligheter. Kvaliteten på
lärarutbildningen ska höjas

	

 	


	

 	


	

 	


skapa en skola utan klyftor där varje barn
lyckas. Resurser till skolor ska fördelas efter
elevernas behov och läxhjälp ska ges till alla
investera i tidiga insatser genom att anställa
och utbilda 1000 speciallärare och
specialpedagoger
stoppa vinstjakten i skolan. Det ska vara
ordning och reda i skolsystemet.

Skola och utbildning

Sommarskola hjälper
elever klara målen
För att vända de sjunkande resultaten i
skolan krävs direkta insatser.
Socialdemokraterna föreslår utökad
undervisningstid under sommaren för
de elever som inte når kunskapsmålen.
Sverige är ett bra land. Men utvecklingen i skolan
oroar. Skolresultaten faller kraftigt och färre elever
är behöriga att komma in på gymnasieskolans
nationella program. Moderaternas svar på skolans
problem – att ständigt sänka skatten framför
nödvändiga investeringar i skolan – har inte
fungerat. Läx-rut erbjuds de elever vars föräldrar har
råd att betala. Utvecklingen i skolan är ett

misslyckande för samhället och ett svek mot barn
och ungdomar.
	

 	


Antalet elever som lämnar grundskolan utan
behörighet till gymnasiet har ökat med 18%
sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas
storlek. Idag lämnar var åttonde elev
grundskolan utan gymnasiebehörighet.
	

 	

 Skolverkets utvärdering av sommarskola visar
på mycket goda resultat.
Vi socialdemokrater har högre ambitioner för
Sverige än så. Vi vill se ett land där vi samlas för att
stärka skolan. Där vi ställer krav på varandra och
hjälps åt. Där unga som idag saknar arbete får en
jobbigare morgon, men ett rikare liv. Då behövs
investeringar som tryggar att alla unga klarar av
skolan och rustas inför framtiden. Idag krävs det en
gymnasieutbildning för att få jobb och klara sig i ett
allt mer kunskapsintensivt samhälle.
Samhället har en skyldighet att se till att varje elev
får verkliga möjligheter till fullständiga betyg. På
samma sätt har eleverna en skyldighet att ta vara på
de möjligheter som ges. Därför föreslår

Socialdemokraterna en obligatorisk sommarskola för
dem som inte når målen. Den utökade skolplikten
under sommaren ska gälla elever i årskurserna 6-9.
Dessa elever ska ges undervisningstid om upp till 20
dagar under sommaren.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


att de elever som lämnar eller riskerar att
lämna grundskolan utan fullständiga betyg ska
gå i sommarskola.

Skola och utbildning

Skola och utbildning
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Investera i utbildning

Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land.
Investeringar i utbildning, forskning och utveckling
har lagt grunden för jobb och välfärd.

Utbildning är nyckeln till människors
frihet och till en gynnsam ekonomisk
utveckling. Socialdemokraterna
prioriterar investeringar i skola och
utbildning för att rusta Sverige för
morgondagens utmaningar.

Nu tappar Sverige i internationell konkurrenskraft.
Det minskade försprånget oroar. Andra länder flyttar
fram sina positioner med kraftfulla investeringar i
innovation, forskning och utveckling. Moderaterna
lovade lägre arbetslöshet och bättre förutsättningar
för jobb. Men verkligheten visar att deras svar på
varje samhällsproblem – att sänka skatten och
privatisera – inte fungerar.
	

 	


Sverige behöver inte lägre löner
utan högre utbildningsnivå. Vi vill
ha ett Sverige där ingen tvingas
sänka sitt pris – men alla kan höja
sitt värde.

	

 	


	

 	


Antalet elever som lämnar grundskolan utan
behörighet till gymnasiet har ökat med 18%
sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas
storlek. Idag lämnar var åttonde elev
grundskolan utan gymnasiebehörighet.
Det finns ett rekryteringsgap på svensk
arbetsmarknad. Ungefär vart femte
rekryteringsförsök misslyckas på grund av att
företagen inte kan hitta rätt kompetens.
Antalet högskoleplatser har minskats med 18
000 sedan 2011.

Vi socialdemokrater har högre ambitioner för
Sverige än så. Sverige ska konkurrera med kunskap,
inte låga löner och sämre anställningsvillkor. Vi har
ett mål som är viktigare än alla andra: Sverige ska ha
lägst arbetslöshet i EU år 2020. Det kräver mer
samarbete och investeringar i framtiden så att våra
företag kan växa och anställa. En avgörande fråga
handlar om att investera i skola och utbildning.
Rekryteringsgapet på arbetsmarknaden måste slutas
och skolresultaten vändas.
Investeringar i en bättre skola och utbildning går före
fler skattesänkningar.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	


senast år 2020 halvera andelen elever i
grundskolan som inte är behöriga till
gymnasiet. Då krävs mindre klasser,
investeringar i lärarna och att resurser fördelas
efter elevernas förutsättningar och behov
investera i fler utbildningsplatser inom
vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola och
universitet och samtidigt investera mer i
kvaliteten i utbildningen. Högskolor och
universitet ska finnas i hela landet

	

 	


	

 	


göra gymnasieskolan obligatorisk och utveckla
yrkesprogram till yrkescollege. Alla
gymnasieutbildningar ska ge behörighet till
högre utbildning
införa ett utbildningskontrakt. Unga arbetslösa
som inte fullgjort gymnasiet ska garanteras
insatser som leder till en gymnasieexamen.
Ekonomiskt stöd under tiden kräver att man
följer sin utbildningsplan.

Skola och utbildning
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Till jobb genom
utbildningskontrakt
Utan en gymnasieexamen är det svårt
att klara sig på arbetsmarknaden.
Socialdemokraterna vill införa ett
utbildningskontrakt för arbetslösa
unga som saknar gymnasiekompetens.
Sverige ska konkurrera med kunskap
– inte låga löner.

Vi ställer krav, men vi ger också ett
tydligt löfte: Är du ung och
arbetsför i Sverige, ska du aldrig

någonsin vara långtidsarbetslös,
du ska arbeta eller studera.
Sverige är ett bra land. Med något håller på att gå
sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast.
Ungdomsarbetslösheten är hög och skolresultaten
faller. Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och
bättre förutsättningar för jobb. Nu ser vi att deras
lösningar på varje samhällsproblem – att sänka
skatten och privatisera – inte fungerar.
	

 	


Ungdomsarbetslösheten i Sverige har bitit sig
fast mellan 20 och 25 procent. Det är högre än i
de flesta andra jämförbara länder.
	

 	

 Sverige tappar mest i PISA-undersökningen av
elevers kunskaper i läsförståelse, matematik
och naturvetenskap.
	

 	

 Sverige är på väg mot bottenskiktet bland
OECD-länderna när det gäller hur bra
medlemsländerna är på att få ut ungdomar i
arbete.
Sverige behöver en annan riktning. Sverige ska
konkurrera med kunskap och kompetens, inte med

låga löner. Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU
2020.

	

 	


Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och
konkurrenskraft, men också till människors frihet att
forma sina egna liv. Den viktigaste orsaken till
ungdomars långtidsarbetslöshet är bristande
utbildning. Arbetslösheten bland unga utan
gymnasieexamen är mer än dubbelt så hög.

	

 	


Socialdemokraterna vill införa ett
utbildningskontrakt för alla unga arbetslösa under 25
år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Syftet är
att hjälpa unga till jobb och praktik, och att samtidigt
betona det egna ansvaret för att göra sig
anställningsbar genom gymnasiekompetens.
Sverige ska vara ett land där kvinnor och män går till
jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och just därför
är fria. Där unga som idag saknar arbete får en
jobbigare morgon, men ett rikare liv.

Vi socialdemokrater vill:

	

 	

	

 	

	

 	


införa ett utbildningskontrakt för alla unga
arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina
gymnasiestudier
halvera andelen unga som inte har en
gymnasieexamen, eller studerar för att få det,
till år 2020
göra gymnasieskolan obligatorisk
införa en 90-dagarsgaranti för unga arbetslösa
med individuella insatser från första dagen
införa yrkesintroduktionsjobb där arbete och
studier kombineras.

Skola och utbildning
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Vuxenutbildning
stärker Sverige
Utbildning lönar sig. Utbildning ger
frihet och fler valmöjligheter i
framtiden. Socialdemokraterna vill att
Sverige ska konkurrera med kunskap
och kompetens, inte med sänkta löner.
Vi ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020.

Sverige behöver inte lägre löner
utan högre utbildningsnivå. Vi vill
ha ett Sverige där ingen tvingas
sänka sitt pris – men alla kan höja
sitt värde.

Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land.
Historiska investeringar i utbildning har lagt grunden
för att svenska företag har kunnat växa och
konkurrera. Men nu går utvecklingen åt fel håll.
Arbetslösheten är hög och skolresultaten faller.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat
utanförskap. Verkligheten visar att deras svar på
varje samhällsproblem – att sänka skatten och
privatisera – inte fungerar.
	

 	


Arbetslösheten ligger stadigt runt 8 procent och
är högre än i jämförbara länder.
	

 	

 Antalet studerande inom den kommunala
vuxenutbildningen är lägre än 2006.
	

 	

 Antalet högskoleplatser har minskats med 18
000 sedan 2011.
Socialdemokraterna vill se ett land där vi samlas för
att utveckla vår samhällsmodell. Sverige ska
konkurrera med kunskap och kompetens - inte med
sänkta löner. Utbildning är nyckeln till framtidens
jobb och konkurrenskraft, men också till människors
frihet att forma sina egna liv. Sverige ska ha lägst
arbetslöshet i EU 2020.

Utbildning är inte något man får en gång som ung
och som räcker tills man blir gammal. Företag och
organisationer behöver kompetenta medarbetare, i
ständig utveckling. Vuxenutbildningen utgör en
viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få
en ny chans på arbetsmarknaden.
Folkhögskolan har visat goda resultat vad gäller att
få människor att återfinna lusten att lära och därefter
kunna gå vidare till jobb eller studier. Som en del av
våra insatser för att bekämpa arbetslösheten vill vi
investera i kompetensutveckling, yrkesutbildning
och vuxenutbildning. Att bygga in mer kunskap i
svenska varor och tjänster leder till fler jobb och
tillväxt.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	


investera i fler platser på universitet, högskola
och yrkeshögskola och samtidigt investera mer
i kvaliteten i utbildningen
investera i vuxenutbildningen genom fler
platser inom yrkesvux, komvux och
folkhögskola

	

 	


	

 	


att en ny kompetensförsäkring mellan staten
och parterna på arbetsmarknaden skapas för att
garantera återkommande kompetensutveckling
för löntagarna
att Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla
platser inom vuxenutbildning för att skräddarsy
utbildningar som leder till jobb.

Skola och utbildning
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Yrkescollege leder till
jobb
Sverige ska konkurrera med kunskap
– inte låga löner. Unga ska få den
kompetens de behöver för att få ett
jobb, utvecklas inom ett yrke och
känna yrkesstolthet.
Socialdemokraterna vill stärka
gymnasiets yrkesprogram genom att
utveckla yrkescollege för att rusta
dagens ungdomar med den kunskap
som efterfrågas av arbetsgivare.
Sverige har länge kännetecknats av att vara en
kunskapsnation som rustat ungdomar för arbetslivet.

Men utvecklingen i skolan går åt fel håll.
Skolresultaten faller kraftigt. Många unga känner oro
över att inte få en plats på arbetsmarknaden.
Moderaterna lovade bättre förutsättningar för jobb
och lägre arbetslöshet. Deras politik har inte
fungerat. Yrkesprogrammen ger inte längre
högskolebehörighet och nu väljer ungdomar bort
yrkesutbildningar som leder till jobb.
	

 	


Ungdomsarbetslösheten i Sverige har bitit sig
fast mellan 20 och 25 procent. Det är betydligt
högre än i de flesta andra jämförbara länder.
	

 	

 Andelen elever som väljer yrkesprogram har
minskat med 17 procent trots att efterfrågan på
yrkesutbildad arbetskraft kommer att öka.
	

 	

 Sverige halkar efter när OECD listar hur bra
medlemsländerna får ut unga i arbete.
Vi vill se en annan riktning för Sverige.
Socialdemokraterna har ett mål som är viktigare än
alla andra. Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet
2020. För att lyckas krävs bättre gymnasieutbildning
som leder vidare till jobb eller högre studier.

Vi vill att alla gymnasieutbildningar har en bred och
gemensam kunskapsbas och ger behörighet till
högskolan. Alla elever ska kunna välja mellan
tydliga inriktningar som syftar till vidare studier eller
direkt till ett yrke. Vi vill höja ambitionerna för
gymnasieskolans yrkesprogram och införa
yrkescollege. Yrkescollege innebär att arbetsgivarna
aktivt deltar i utbildningens utformning så att
ungdomarna får den utbildning som efterfrågas på
arbetsmarknaden. Det ger eleverna tillgång till
relevanta praktikplatser och lättare att få ett jobb
efter utbildningen.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	

	

 	


utveckla gymnasiets yrkesprogram till
yrkescollege för att höja kvaliteten i
utbildningen
att alla program i gymnasieskolan ska ge
högskolebehörighet
arbeta för att alla under 25 år ska ha en
fullständig gymnasieexamen. Som delmål vill
vi halvera andelen unga mellan 18 och 24 år
som inte har en gymnasieexamen eller studerar
för att få det.

Skola och utbildning
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Betyg
Forskning
Friskolor
Fritis
Förskola
Förskoleklass
Gymnasieskola
Högskola
Lärare
Läxhjälp
Mindre klasser
Rektorer
Skola
Sommarskola
Utbildning
Utbildningskontrakt
Vuxenutbildning

Nattis i alla
kommuner
En modern förskola ska vara öppen
och tillgänglig när föräldrarna behöver
arbeta. Socialdemokraterna vill
lagstadga kommuners skyldighet att
erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter
och helger.
Sverige är ett bra land. Men för många blir det allt
svårare att ta de jobb som finns. När allt fler
verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet
runt ökar också behoven av barnomsorg. Men
möjligheten till ”nattis” finns inte överallt. Många
föräldrar tvingas ordna omsorgen med hjälp av släkt
och vänner. Samtidigt som arbetslösheten är hög
måste ensamstående tacka nej till arbete på grund av
att barnomsorg saknas.

	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer – högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Endast cirka 150 av landets kommuner
erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och
helger.
Vi socialdemokrater har satt upp ett mål som är
viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst
arbetslöshet i EU 2020. Då måste många fler jobb
skapas och det måste vara möjligt att ta de jobb som
finns. En modern barnomsorg är en förutsättning för
att både kvinnor och män ska kunna arbeta. Genom
”nattis” tar vi till vara människors vilja till arbete
samtidigt som barnen får en trygg omsorg under
tiden. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd
att vara stolta över.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


att kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att
erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och
helger. Utvecklingen av denna omsorg behöver
också noga följas och verksamheten
kvalitetssäkras.

Barn Välfärd

Välfärd och trygghet
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Alkohol
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Barn
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Samhällsslöseriet
Sanningar avfärdas som svartmålning
Sveriges välfärd går sönder
Fritis
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minister. Kultur-och idrottsminister)
Idrott
Kultur
Kyrkor och trossamfund
Public service

Talesperson Ordförande i kulturutskottet Gunilla Carlsson

Idrott – en möjlighet
för fler
De ideella krafterna inom
idrottsrörelsen gör ovärderliga insatser
för att engagera och aktivera barn och
unga. Socialdemokraterna vill stärka
barns och ungdomars tillgång till
idrott och friluftsverksamhet och
inrätta en evenemangslista som
reglerar vilka större idrottsevenemang
som ska TV-sändas fritt i hela landet.
Idrotten och idrottsrörelsen har en viktig plats i
samhället. Var tredje vuxen är medlem i en idrottseller friluftsorganisation. Var femte vuxen gör

frivilliga insatser inom idrottsrörelsen. Genom att
aktivera barn och vuxna bidrar idrottsrörelsen till
ökad folkhälsa, gemenskap och stärker människors
deltagande i samhället. Ur den breda idrottsrörelsen
växer morgondagens svenska elitidrottare fram. Vi
socialdemokrater ser därför med oro på de höjda
avgifterna inom idrotten som riskerar att stänga ute
barn och ungdomar.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	


	

 	


tillsammans med föreningslivet ge unga bättre
möjligheter att delta i idrott och
friluftsverksamhet
tillsammans med idrottsrörelsen utveckla ett
program med insatser för att stärka
elitidrottares möjligheter till yrkeskarriär efter
den aktiva idrottstiden
att det inrättas en evenemangslista som reglerar
vilka större idrottsevenemang som ska TVsändas fritt i hela landet. Vi motsätter oss en
utveckling där stora sportevenemang enbart

	

 	

	

 	


sänds i betalkanaler som inte alla har tillgång
till
verka för lika möjligheter för tjejer och killar
att utöva idrott
att skolidrotten utformas så att den stärker alla
elevers lust att röra på sig och bidrar till
elevernas hälsa och inlärningsförmåga. Alla
elever behöver röra på sig varje dag.

Folkhälsa och sjukvård Kultur

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Vi vill driva på för en nationell lösning
Fyra prioriterade områden i sjukvården
Fyra prioriterade områden i sjukvården
Stefan Löfven besöker Barnhjärtcentrum i Lund
Mat

Kultur för ett levande
Sverige
Konsten och kulturen bidrar till att
skapa ett rikare samhälle att leva i.
Socialdemokraterna ser kulturen som
en viktig del av välfärden.
Investeringar i kultur banar väg för
nya jobb i de kreativa näringarna.
Kulturen är en stark drivkraft för den demokratiska
utvecklingen. Kulturen utgör en arena för samtal och
debatt. Genom kulturen får vi hjälp att uttrycka våra
åsikter och upptäcka nya tankar, idéer och
perspektiv. Den granskar och ifrågasätter samhället,
dess makthavare och strukturer. Kultur ger oss
människor möjlighet att formulera drömmar,
uttrycka känslor och skapa oss en identitet. Att skapa
förutsättningar för kultur att blomstra är att skapa
förutsättningar för ett levande och demokratiskt
samhälle. Kulturen är en viktig del av välfärden.

Socialdemokraterna har ett mål som är viktigare än
alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU
2020. Det kräver mer samarbete och investeringar i
framtiden så att svenska företag kan växa och
anställa. Sverige behöver mer, inte mindre,
kreativitet för att lösa all de komplexa utmaningar vi
står inför. Investeringar i kultur skapar ett rikare
samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och
utanför de kreativa näringarna.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


införa fri entré på statliga museer
ha lägre avgifter för att delta i musik- och
kulturskolan
	

 	

 underlätta för fler jobb och bättre arbetsvillkor
inom kulturen och de kreativa näringarna.
Kultur

Relaterat
	

 	

	

	

	

	


	

	

	

	


Gunilla C Carlsson deltar i invigningen av
kulturhuvudstadsåret i Umeå
Kulturen behöver en starkare budget
S i kulturutskottet besöker BK Häcken
Håkan Juholt till Kulturutskottet
Lista sportevenemang som ska visas för alla

Kyrkor och
trossamfund

sin religion. Tillsammans bär de olika trossamfunden
ett ansvar för att skapa respekt för olika
trosuppfattningar, att värna demokratin och alla
människors lika värde.

Sverige är ett mångkulturellt land –
med plats för olika trosuppfattningar.
De olika samfunden är självklara
samlingsplatser i både glädje och sorg.

En av utgångspunkterna för relationsändringen
mellan Svenska kyrkan och staten, som trädde i kraft
den 1 januari 2000, var att öka likställigheten mellan
olika trossamfund. Staten tar även fortsatt ett
ekonomiskt ansvar för Svenska kyrkans kyrkor med
den kyrkoantikvariska årliga ersättningen. Det
statliga stödet till övriga trossamfund ska ses som ett
led i denna strävan. Stödet ska bidra till att skapa
förutsättningar för trossamfunden att bedriva en
aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i
form av gudstjänst, själavård, undervisning och
omsorg.
Läs mer om vårt arbete i Svenska kyrkan här.
Kyrkor och trossamfund

Socialdemokraterna är som parti verksamma inom
Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen.
Kyrkopolitiken vi driver inom Svenska kyrkan syftar
till att vi ska ha en öppen folkkyrka och att kyrkan
ska vara på människans sida. Vi tar också starkt
avstånd från kvinnoprästmotståndarna och den
negativa inställning till HBT-personer som
fortfarande finns inom vissa delar av kyrkan. Med
sin rikstäckande verksamhet, öppen för alla, erbjuder
Svenska kyrkan trygghet och gemenskap.
En av våra grundläggande fri- och rättigheter är
religionsfriheten. Religionen är viktig för många
människor och för oss socialdemokrater är det
självklart att alla människor måste ha rätt att få utöva

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


S vann kyrkovalet
S-linjen har segrat i äktenskapsfrågan
Röd flagg för kyrkans begravningsbyrå
Nalin Pekgul om muhammedbilderna
Kyrkor och trosamfund

Oberoende media och
public service
Sveriges Radios, Sveriges Televisions
och Utbildningsradions fria och
självständiga roll ska försvaras och
utvecklas. Nya programformer ska
inte behöva godkännas eller prövas
gentemot privata marknadsaktörer.
Kabelföretagens vidaresändningsplikt
ska utökas. Digitala radiosändningar
ska på sikt ersätta dagens FM-nät för
både Sveriges Radio och de
kommersiella radiostationerna.

I en utvecklad demokrati har en fri och oberoende
media ett egenvärde. Media har en viktig
demokratisk uppgift att spegla den politiska debatten
och granska makthavare. Här utgör public service en
omistlig del. Vi beklagar att regeringen inte har velat
ha en dialog över partigränserna när det gäller public
service. Det är också bekymmersamt att regeringen i
flera avseenden vill begränsa public service.
	

 	


	

 	


Förhandsprövningen, som kräver att
programföretagen måste få alla nya
programformer godkända, tillgodoser
marknadsaktörernas intressen och bortser från
publikens och samhällets. Vi ser med oro på
det uppdrag som regeringen avser ge till
Myndigheten för radio och tv med syftet att
undersöka hur public services tre bolag SR, UR
och SVT påverkar mediemarknaden.
Bolagen åläggs ett antal ofinansierade krav
exempelvis vad gäller tillgänglighet,
minoritetsspråk och kultur, samt Öppet arkiv.
Det innebär en förskjutning i ”smalare”
riktning. Programutbudet, t.ex. familje- och
nöjesprogram kan komma att drabbas.

	

 	


Regeringen avser utreda kabelföretagens plikt
att vidaresända för Sveriges Televisions kanaler
med intentionen att avskaffa den.
Vi ser public service som en självständig medieaktör
och inte som en komplettering till kommersiell
media. Sveriges Radio och Sveriges Television får
därför aldrig begränsas till att bara sända smala
program utan ska ha ett brett utbud av nyheter,
samhälls- och kulturprogram, film, dokumentärer
och nöjesprogram.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


	

 	


öka Sveriges Radios och Sveriges Televisions
utbud på webben och öka utbudet på Öppet
arkiv
avskaffa förhandsprövningen av nya
programformer hos programföretagen och
utöka vidaresändningsplikten i kabelnäten av
SVTs samtliga kanaler. Förhandsprövningen
stryper kreativiteten och nytänkandet och
bromsar den nödvändiga utvecklingen av
programföretagens verksamhet
successivt ersätta dagens FM-nät med ett
digitalt sändarnät för radio – en investering för
långsiktigt lägre distributionskostnader

	

 	

	

 	


	

 	


öka tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning. Tecken- respektive
syntolkning av svenska tv-program ska öka
att en så kallad evenemangslista tas fram över
stora idrottsevenemang av nationellt intresse
som bara ska få sändas i fria kanaler som når
minst 85 procent av hushållen
behålla nuvarande radio- och tv-avgift då det är
den som ger störst oberoende till public
service, men också är teknikneutral, är
långsiktig och trots kritik har stor legitimitet i
breda grupper. Avgiftssystem via skatten
öppnar för möjlighet till politisk styrning.

Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


90-dagarsgaranti
Arbetsförmedlingen
Arbetskraftsinvandring
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Deltid - Heltid
Den svenska modellen
Fas 3
Feminism
Jobb
Jämställdhet
Kollektivavtal
Rekryteringsgap
Ungdomsarbetslöshet
Yrkesintroduktionsjobb
Nattis - Barnomsorg nattetid

Talesperson Vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet Ylva
Johansson

90-dagarsgaranti för
unga
Den höga ungdomsarbetslösheten är
ett svek mot unga och ett
misslyckande för Sverige.
Socialdemokraterna vill införa en 90dagarsgaranti som ska ge alla unga
jobb eller utbildning inom 90 dagar.
Det är viktigare än fler
skattesänkningar.
Sverige är ett bra land för de flesta att växa upp i.
Men många unga fastnar nu i arbetslöshet. Sverige
har idag högre arbetslöshet än andra jämförbara
länder i Europa. Antalet långtidsarbetslösa unga är
tre gånger så många som när den moderatledda

regeringen tog över makten. EU riktar krisstöd till
Sverige för problemen med den höga
ungdomsarbetslösheten.

Är du ung ska du jobba eller
plugga, och aldrig någonsin börja
ditt vuxna liv med att vara
långtidsarbetslös. Det är vår 90dagarsgaranti.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskade
klyftor. Det lät bra, men i flera år har de istället
prioriterat skattesänkningar före investeringar i jobb
och utbildning. Därför har Moderaterna misslyckats
med att skapa jobb för unga. Samtidigt har
skolresultaten försämrats kraftigt. Allt fler unga
slutför inte gymnasiet, trots att det behövs på dagens
arbetsmarknad.
	

 	


Ungefär 35 000 unga är långtidsarbetslösa
(utan arbete i mer än sex månader).

	

 	


Antalet högskoleplatser har minskats med 18
000 sedan 2011.
	

 	

 Ungefär vart femte rekryteringsförsök
misslyckas på grund av att företagen inte kan
hitta rätt kompetens.
Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi
ställer krav på varandra och för att hjälps åt. Vi ska
bo i ett land där unga tjejer och killar går till jobbet,
tar ansvar, känner sig trygga och just därför är fria.
Där unga som idag saknar arbete får en jobbigare
morgon, men ett rikare liv. Därför finns ett mål som
är viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst
arbetslöshet i EU 2020. Ett steg i rätt riktning är att
införa en 90-dagarsgaranti för unga.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	


införa 90-dagarsgaranti för unga. Den som är
ung och utan arbete ska få stöd direkt och inom
90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en
utbildning som leder till jobb. Den som inte tar
erbjudandet förlorar rätten till ersättning
införa utbildningskontrakt för att unga som
saknar gymnasiekompetens ska avsluta sin

	

 	

	

 	

	

 	


gymnasieutbildning. Syftet är att hjälpa fler till
jobb och utbildning, och samtidigt betona det
egna ansvaret för att göra sig anställningsbar
införa yrkesintroduktionsjobb som ger
möjlighet att kombinera jobb med utbildning
inom det yrke som man utbildat sig till
utforma bristyrkesutbildningar i nära
samverkan med näringslivet och arbetsgivare,
liksom utbyggd yrkesutbildning
investera i fler platser på universitet, högskola
och yrkeshögskola så att unga kan skaffa sig
den kompetens som efterfrågas.

Jobb
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A-kassan
Arbete
Arbetsförmedlingen
Arbetskraftsinvandring
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Deltid - Heltid
Den svenska modellen
Export
Fas 3
Funktionsnedsättning
Innovation
Integration och mångfald
Jobb
Jämställdhet
Kollektivavtal
Näringspolitik och konkurrenskraft
Regional tillväxt
Rekryteringsgap
Rikskapitalförsörjning
Socialbidrag
Strategisk samverkan
Ungdomsarbetslöshet
Yrkesintroduktionsjobb

Arbetsförmedlingen
behöver förändras
Socialdemokraterna ska vidta de
åtgärder som krävs och söka de
allianser som är nödvändiga för att
bryta arbetslösheten och få fler
människor i arbete. Då krävs en bättre
samverkan mellan
Arbetsförmedlingen och arbetslivet.
Sverige är ett bra land, men någonting håller på att
gå sönder. Trots mycket hög arbetslöshet har
företagen svårt att hitta personal. Matchningen på
arbetsmarknaden fungerar allt sämre och
rekryteringsgapet växer. Moderaterna lovade lägre
arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen
var inte fel. Men det har visat sig att deras politik
inte ger några nya vägar till jobb.

	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Antalet långtidsarbetslösa har nära nog
tredubblats sedan 2007.
	

 	

 Ungefär vart femte rekryteringsförsök
misslyckas på grund av att företagen inte kan
hitta rätt kompetens.
Vi socialdemokrater har satt ett mål som är viktigare
än alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU
2020. Då måste arbetsgivarna kunna rekrytera
kompetent personal. Så är det inte idag. Vi vill
reformera Arbetsförmedlingen till en
matchningsspecialist som ser till att rusta de
arbetssökande för de jobb som finns. Tillsammans
med andra aktörer ska Arbetsförmedlingen jobba för
att stänga rekryteringsgapet och få fler i arbete.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


att stödet från Arbetsförmedlingen anpassas till
varje individ och ska kunna se olika ut
beroende på geografisk ort, bransch eller yrke
att Arbetsförmedlingens verksamhet
kvalitetssäkras, dialogen med

	

 	

	

 	


	

 	


arbetsmarknadens parter intensifieras och
bransch- och specialistkompetensen ökar
att arbetsförmedlarna ska ha stor frihet att
använda resurserna där de gör bäst nytta
att Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla
platser inom vuxenutbildning och högskola för
att skräddarsy utbildningar som gör att
arbetssökande får jobb
samarbetet med Försäkringskassan måste
fungera så att de som på grund av sjukdom
eller funktionshinder behöver byta yrke får
relevant hjälp.

Jobb

Jobb
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90-dagarsgaranti
A-kassan
Arbete
Arbetskraftsinvandring
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Deltid - Heltid
Den svenska modellen
Export
Fas 3
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Funktionsnedsättning
Innovation
Integration och mångfald
Jobb
Jämställdhet
Kollektivavtal
Näringspolitik och konkurrenskraft
Regional tillväxt
Rekryteringsgap
Rikskapitalförsörjning
Socialbidrag
Strategisk samverkan
Ungdomsarbetslöshet
Yrkesintroduktionsjobb

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

Solidarisk arbetskraftsinvandring
En mångfald på arbetsmarknaden är
positivt och Sverige vinner på
öppenhet. Men arbetskraftsinvandring
får aldrig användas för att utnyttja
människor. Vi socialdemokrater vill se
en handlingsplan för att få ordning
och reda på svensk arbetsmarknad och
få stopp på lönedumpning, skattefusk
och utnyttjandet av svensk och
utländsk arbetskraft. Svenska
kollektivavtal ska gälla i Sverige.

Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att
gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast.
Otryggheten har ökat. Moderaterna lovade lägre
arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen
var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på
varje samhällsproblem – att sänka skatten och
privatisera – inte fungerar.
	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Andelen som arbetar på arbetsplats med
kollektivavtal har minskat med fem
procentenheter till 82 procent sedan 2011.
	

 	

 Idag är cirka 300 000 färre löntagare
medlemmar i en a-kassa än när regeringen
tillträdde.
Vi socialdemokrater vill se en annan riktning för
Sverige där vi samlas för att utveckla vår
samhällsmodell. Där vi ställer krav på varandra och
hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går
hand i hand.

Sverige vinner på öppenhet. Ett fritt ekonomiskt
utbyte med andra länder ger fler jobb. En mångfald
på arbetsmarknaden är positivt men
arbetskraftsinvandring får aldrig användas för att
utnyttja människor. Inom EU ska vi inte konkurrera
med låga löner och dåliga arbetsvillkor – vi ska ha
ordning och reda på arbetsmarknaden med lika lön
och villkor för lika arbete – den fria rörligheten som
i grunden är bra får inte användas som en ursäkt för
att dumpa villkor och löner.
Nu krävs en handlingsplan för att få ordning och
reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på
lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk
och utländsk arbetskraft. Svenska kollektivavtal ska
gälla i Sverige och för det krävs starka parter på
arbetsmarknaden. Sverige ska inte konkurrera genom
försämrat anställningsskydd och lägre löner.
För oss socialdemokrater finns ett mål som är
viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst
arbetslöshet i EU 2020. Det kräver mer samarbete
och investeringar i framtiden så att svenska företag

kan växa och anställa. Så kan vi bäst säkra tillväxten
i den globala konkurrensen.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	


	

 	


riva upp Lex Laval. Svenska kollektivavtal ska
gälla för alla som jobbar i Sverige.
Arbetstagare från tredjeland ska försäkras
kollektivavtalsenliga arbetsvillkor.
Arbetserbjudandet ska göras juridiskt
bindande. Kännbara sanktioner mot oseriösa
arbetsgivare ska införas
ändra lagen om uthyrning av arbetskraft för att
förbjuda att personal hyrs ut och hyrs in för ett
stadigvarande arbetskraftsbehov. Lagen om
anställningsskydd ska inte kunna kringgås
genom att företag säger upp personal för att
sedan hyra in personal för samma
arbetsuppgifter
införa ny lagstiftning som säkerställer
huvudentreprenörs ansvar för
entreprenadkedjor. Huvudentreprenören bör
vara ansvarig för att underleverantörerna

betalar kollektivavtalsenliga löner, följer
skattelagstiftningen och betalar
arbetsgivaravgifter.
Jobb

Jobb
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90-dagarsgaranti
A-kassan
Arbete
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Deltid - Heltid
Den svenska modellen
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Fas 3
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Integration och mångfald
Jobb
Jämställdhet
Kollektivavtal
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Regional tillväxt
Rekryteringsgap
Rikskapitalförsörjning
Socialbidrag
Strategisk samverkan
Ungdomsarbetslöshet
Yrkesintroduktionsjobb
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Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

God arbetsmiljö ger
bättre jobb
Socialdemokraternas mål är att
Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet
2020. Vi vill se en nollvision för
dödsolyckor på jobbet, stoppa otrygga
anställningar och ge alla rätt till heltid.
Då måste fler jobb skapas, människor
måste trivas och utvecklas på jobbet.
Det är viktigare än fler
skattesänkningar.
Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att
gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast och
antalet långtidsarbetslösa har ökat. Samtidigt har
kraven och stressen i arbetslivet ökat. De anställda i
vården behöver ta hand om allt fler gamla och sjuka.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet, minskat
utanförskap och bättre förutsättningar för jobb.

Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att
deras svar på varje samhällsproblem – att sänka
skatten och privatisera – inte fungerar.
	

 	

	

 	


Arbetsplatsolyckorna ökar för tredje året i rad.
Varje vecka inträffar en olycka så allvarlig att
en människa dör på sin arbetsplats.
	

 	

 Mer än var fjärde arbetsmiljöinspektör har
försvunnit och stödet till företagshälsovården
har minskat med 300 miljoner kronor årligen.
Sverige behöver en ny riktning. Människor ska inte
bli utslitna eller skadade på jobbet. Vi ska bo i ett
land där kvinnor och män går till ett jobb där de
trivs, tar ansvar, känner sig trygga och just därför är
fria. Då kan konkurrenskraft och anständighet gå
hand i hand.
Socialdemokraterna har satt ett mål som är viktigare
än alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU
2020. Då måste fler jobb skapas och människor
trivas och utvecklas på jobbet. Arbetsvillkor och
arbetsmiljö behöver förbättras så att fler orkar arbeta
fram till pensioneringen. Då kan arbetsgivare också
hitta den kreativitet och kompetens de söker. Företag
kan växa och anställa.

Med fler och bättre jobb får vi råd med en välfärd att
vara stolta över.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	

	

 	


införa en nollvision för dödsolyckor på jobbet.
Ingen ska möta döden eller skadas på jobbet i
dagens Sverige
stoppa de osäkra anställningarna: fast
anställning ska vara norm och heltid en
rättighet
investera i arbetsmiljöinspektioner och
företagshälsovård med fokus på det moderna
arbetslivet och väl underbyggt av forskning.

Jobb

Jobb
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Arbetsrätt och
schyssta villkor
Vi socialdemokrater vill stärka rätten
till fasta anställningar och förhindra
att visstidsanställningar staplas på
varandra under lång tid. Vi vill riva
upp Lex Laval och se över
lagstiftningen när det gäller
användandet av bemanningsföretag.
Svenska kollektivavtal ska gälla i
Sverige.
Sverige är ett bra land. Men utvecklingen är på väg
åt fel håll. Moderaterna lovade att fler ska jobba och
färre leva på bidrag. Men moderaternas politik har

inte fungerat. Steg för steg har arbetsrätten
försvagats. Otryggheten på arbetsmarknaden har
ökat. Människor kan jobba på visstidskontrakt nästan
hur länge som helst utan att få fast jobb.
	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Över 70 000 personer har idag varit arbetslösa
mer än två år.
	

 	

 Över 700 000 visstidsanställda jobbar inom
arbetsmarknadens alla branscher. De flesta är
kvinnor, utlandsfödda och ungdomar.
Vi socialdemokrater vill se en annan riktning för
Sverige. Där vi samlas för att utveckla vårt land. Där
konkurrenskraft och anständighet går hand i hand.
Där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar,
känner sig trygga och just därför är fria. Arbetsrätt
handlar om möjligheter till inflytande över den egna
arbetssituationen, god arbetsmiljö och goda
arbetsvillkor. Det är viktigt att lagstiftningen på
arbetsrättsområdet är flexibel och kombinerar goda
möjligheter för arbetsgivaren att anpassa antalet

anställda efter behov med trygghet och rättssäkerhet
för den enskilde löntagaren. Vi socialdemokrater har
satt upp ett mål om lägst arbetslöshet in EU 2020.
För att klara det behöver vi skapa konkurrenskraft,
goda arbetsvillkor och ordning och reda på
arbetsmarknaden.
En viktig grund handlar om att värna
turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd,
LAS. Vi vill se en handlingsplan för att få ordning
och reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på
lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk
och utländsk arbetskraft. Svenska kollektivavtal ska
gälla i Sverige och för det krävs starka parter på
arbetsmarknaden. Sverige ska inte konkurrera genom
försämrat anställningsskydd och lägre löner.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	


stärka rätten till fasta anställningar genom att
ändra lagstiftningen så att visstidsanställningar
inte kan staplas på varandra under lång tid
att kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i
Sverige och därmed riva upp Lex Laval

	

 	

	

 	


	

 	


se över lagstiftningen när det gäller
möjligheten att anlita bemanningsföretag
se till att företrädesrätten vid återanställning
inte får sättas ur spel när arbetsgivare hyr in
personal från bemanningsföretag
ta fram en handlingsplan för att få ordning och
reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på
bland annat lönedumpning.
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Deltid - Heltid
Grunden för ett jämlikt, jämställt och
solidariskt samhälle är rätten till ett
arbete som man kan försörja sig på. Vi
socialdemokrater tycker att alla som
vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet
att göra det. Så klarar vi målet om
EUs lägsta arbetslöshet 2020 och fler
arbetade timmar.

Det är dags att sluta attackera
arbetslösa – och börja attackera
arbetslösheten
Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att
gå sönder. Arbetslösheten är hög. De anställda i

vården får allt svårare att hinna med att ta hand om
allt fler gamla och sjuka. Moderaterna lovade lägre
arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen
var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på
varje samhällsproblem – att sänka skatten och
privatisera – inte fungerar. Medan ett heltidsarbete är
en självklarhet för de flesta män tvingas fortfarande
många kvinnor acceptera ett deltidsarbete och en lön
som det inte går att försörja sig på.
	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer – högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Totalt är 200 000 personer ofrivilligt
deltidsarbetslösa.
	

 	

 I dag jobbar var tredje kvinna deltid men
många skulle istället vilja arbeta heltid.
Ofrivilligt deltidsarbetslösa finns framför allt
på kvinnodominerade arbetsplatser.
För oss socialdemokrater finns ett mål som är
viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst
arbetslöshet i EU 2020. Vi ska öka sysselsättningen

och öka antalet arbetande timmar. På så vis får vi
också råd med en välfärd som vi kan vara stolta över.
Kvinnor och män ska ha samma frihet och
självständighet, samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter och samma makt att forma sina liv. Det
förutsätter en inkomst som det går att leva på.
Sysselsättningen bland kvinnor är betydligt lägre än
sysselsättningen bland män. För att alla som vill ska
få möjlighet att arbeta heltid måste utbudet av
heltidsanställningar öka och arbetsmarknaden bli
mer jämställd. Det är viktigt för att klara målet om
att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


	

 	


att skillnaden mellan hur mycket kvinnor och
män förvärvsarbetar ska minska
att heltid ska vara norm på hela
arbetsmarknaden. I första hand bör frågan lösas
genom förhandlingar och kollektivavtal
att varje ny tjänst i kommuner och landsting
ska vara en heltid. I socialdemokratiskt styrda
kommuner och landsting lovar vi att verka för

rätt till heltid. Alla anställda ska erbjudas
heltidsanställning. Ingen medarbetare ska vara
visstidsanställd längre än två år.
Jobb

Jobb
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


90-dagarsgaranti
A-kassan
Arbete
Arbetsförmedlingen
Arbetskraftsinvandring
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Den svenska modellen
Export
Fas 3
Funktionsnedsättning
Innovation
Integration och mångfald
Jobb
Jämställdhet
Kollektivavtal

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Näringspolitik och konkurrenskraft
Regional tillväxt
Rekryteringsgap
Rikskapitalförsörjning
Socialbidrag
Strategisk samverkan
Ungdomsarbetslöshet
Yrkesintroduktionsjobb

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

Den svenska modellen
Vi socialdemokrater vill skapa
ordning och reda på arbetsmarknaden.
Den svenska modellen med
kollektivavtal ska gälla och det måste
bli slut på lönedumpning när
utländska företag verkar i Sverige.
Den svenska modellen som innebär att fack och
arbetsgivare kommer överens i ett kollektivavtal har
gjort att konflikterna på arbetsmarknaden är få.
Kollektivavtalen skapar ordning och reda, trygghet
och sund konkurrens. Men nu håller något på att
förändras.
	

 	

	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.
Utländska företag arbetar inte efter den
svenska modellen sedan den moderatledda
regeringen skapade laval-lagen.

	

 	


Kollektivavtalen ifrågasätts och arbetstagare
utnyttjas.
Moderaterna talar vackert om den svenska
kollektivavtalsmodellen och har haft en ambition att
minska arbetslösheten. Det är bra, men i praktiken
vill moderaterna införa kraftiga begränsningar av
grundläggande fri- och rättigheter i arbetslivet.
Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi
samlas för att utveckla vår samhällsmodell, där
anställningstryggheten stärks med kollektivavtalen.
Där ingen ska behöva rea ut sin arbetskraft för att få
ett jobb. Och den som blir arbetslös har rätt till stöd i
konkurrensen om de nya jobben. Sverige är ett av
världens mest moderna länder och klarar den
pågående samhällsomvandlingen väl.
Om du blir sjuk eller arbetslös ska du veta att du får
en ersättning du kan leva på så att du snabbt kan
hitta vägar tillbaka. Sverige behöver en ny riktning.
Alla som arbetar i Sverige ska ha lika villkor och
rättigheter i arbetslivet. Den svenska
kollektivavtalsmodellen ska gälla lika för såväl
svenska som utländska företag som verkar i Sverige.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad.
Den svenska modellen där fack och
arbetsgivare förhandlar om löner och villkor
och tecknar kollektivavtal ska kunna tillämpas
på utländska företag som bedriver verksamhet i
Sverige. Laval-lagen ska rivas upp
	

 	

 arbeta för en förändring av EUs lagstiftning så
att nya fall av löne- och villkorsdumpning
omöjliggörs
	

 	

 verka för att de fackliga rättigheterna
garanteras på EU-nivå genom ett bindande
socialt protokoll. Att vidta fackliga
stridsåtgärder över gränserna måste göras till
en lagstadgad rättighet i EU.
Den svenska modellen Jobb

Jobb
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Avskaffa Fas 3
Socialdemokraterna vill avskaffa Fas
3. Fas 3 är en ineffektiv, ofta
förnedrande massåtgärd som snarare
är en återvändsgränd än en väg mot ett
jobb. Arbetslösa ska istället få
verkliga och individuellt anpassade
insatser så att de kan återvända till
arbete.
Socialdemokraterna har som mål att Sverige ska ha
lägst arbetslöshet i EU 2020. Det kräver
investeringar i kompetensutveckling, omskolning
och andra effektiva insatser så att vägen från
arbetslöshet till jobb blir kort.

Sverige är ett bra land, men någonting håller på att
gå sönder. Samtidigt som många företag har svårt att
rekrytera nya medarbetare så ökar antalet
långtidsarbetslösa som hänvisas till den så kallade
jobb- och utvecklingsgarantin (JUG) kraftigt.
Namnet till trots kan ytterst få räkna med att få en
aktiv insats, utbildning eller praktik, som leder till
jobb. Efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin
placeras de arbetslösa i Fas 3. Fas 3 är en
återvändsgränd där människor hänvisas till att jobba
gratis, istället för att få nya chanser till jobb.
	

 	


	

 	


	

 	


Arbetslöshet är ett slöseri. Inom Fas 3 betalar
Sverige dyrt för att sysselsätta
långtidsarbetslösa med uppgifter som ingen
efterfrågar på riktigt. Det är moderaternas
enskilt största insats för långtidsarbetslösa.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och
minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel.
Men det har visat sig att deras politik inte ger
några nya vägar till jobb.
Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara

länder.Antalet långtidsarbetslösa har nära nog
tredubblats sedan 2007.Ungefär vart femte
rekryteringsförsök misslyckas på grund av att
företagen inte kan hitta rätt kompetens.
Människor ska ha riktiga jobb med egen försörjning
– eller utbilda sig för att kunna få det. Att alla
människor arbetar och försörjer sig möjliggör en bra
välfärd av högsta kvalitet, ett samhälle som håller
ihop och ökad jämlikhet. För att säkra välfärdens
finansiering i framtiden behöver Sverige en ny
politik för fler växande företag, fler i arbete och fler
arbetade timmar.
Därför har Socialdemokraterna satt ett mål som är
viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst
arbetslöshet i EU 2020. Med fler jobb får vi också
råd med en välfärd att vara stolta över.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


avskaffa Fas 3 och istället utforma
bristyrkesutbildningar tillsammans med
arbetsgivare, så att människor har den

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


kompetens som krävs för att kunna ta de jobb
som växer fram
införa extratjänster i välfärden med
avtalsenliga villkor
göra om Arbetsförmedlingen till en
matchningsspecialist så att rätt arbetssökande
och rätt arbetsgivare snabbt kan hitta varandra
starta en aktiv näringspolitik så att företag
växer och anställer fler
stoppa ungdomsarbetslösheten med 90dagarsgarantin: inom 90 dagar ska arbetslösa
ungdomar vara i jobb, studier eller praktik.
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Ökad jämställdhet
ger ökad
sysselsättning
Socialdemokraterna är ett feministiskt
parti. Kvinnor och män ska ha lika rätt
och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv
och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt
och jobb hänger ihop.
Socialdemokraterna har ett mål som är
viktigare än alla andra: Sverige ska ha
lägst arbetslöshet i EU 2020. Då
behöver all kompetens tas tillvara på

arbetsmarknaden och kvinnors
sysselsättning öka.
Sverige är ett bra land och ligger i flera avseenden
långt fram när det gäller jämställdhet. Men
fortfarande har kvinnor lägre löner än män. Kvinnor
har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och göra
karriär. I skolan presterar pojkar i genomsnitt sämre
än flickor. Flickor är mer stressade och mår generellt
sämre i tonåren. Den moderatledda regeringens
politik har lett till att Sverige är på väg att tappa den
ledande position som vi länge har haft på
jämställdhetsområdet. Arbetet för ett mer jämställt
samhälle går alltför sakta.
	

 	

	

 	

	

 	


Sverige har fallit från första till fjärde plats i
World Economic Forums jämställdhetsranking.
Bara 24 procent av professorerna i Sverige är
kvinnor.
Var tredje kvinna jobbar deltid trots att många
skulle vilja arbeta heltid.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för
att utveckla vår samhällsmodell. Där kvinnor och
män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och
just därför är fria. Kvinnor och män ska ha lika rätt
och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv.
Socialdemokraterna är ett feministiskt parti.
Det är en viktigt att bryta könsnormer tidigt. Därför
vill vi aktivt verka för fler män i förskolan och
grundskolans tidiga år. Att få in jämställdhetsarbetet
i vardagen blir en utmaning för skolan.
Socialdemokraterna har satt upp målet om att
Sverige ska nå EUs lägsta arbetslöshet 2020. För att
nå det målet behöver all kompetens tas tillvara på
arbetsmarknaden och kvinnors sysselsättning öka.
För att utjämna skillnader i lön och arbetsvillkor
krävs ett mer jämställt arbetsliv och en förändring i
uttaget av föräldrapenningen. Ökad jämlikhet,
jämställda löner och karriärmöjligheter ger fler jobb.
Med fler i jobb får vi också råd med en välfärd att
vara stolta över.

Vi socialdemokrater vill:
	

	

	

 	

	

 	


	

 	

	

 	


att heltid ska vara norm på hela
arbetsmarknaden och deltid en möjlighet
ta avgörande steg så att ett mer jämställt uttag
av föräldraförsäkringen uppnås redan under
nästa mandatperiod
att jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas
kontinuerligt och inte i projekt för en
begränsad tid, vare sig nationellt eller på den
enskilda skolan
verka för att genusperspektiv får genomslag i
forskning och utveckling
om situationen inte snabbt förbättras - lagstifta
om jämställda bolagsstyrelser.

Jobb Jämställdhet

Jobb
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Jobben är vår
främsta prioritering
Arbetslösheten har bitit sig fast.
Socialdemokraternas mål är att
Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet
2020. Det kräver framtidsinriktade
investeringar i jobb och utbildning så
att företag kan växa och anställa. Det
är viktigare än fler skattesänkningar.
Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att
gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast.
Skolresultaten faller. Moderaterna lovade lägre
arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen
var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på
varje samhällsproblem – att sänka skatten och

privatisera – inte fungerar. Nu ser de inte längre vad
som händer i vårt land.
	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Antalet långtidsarbetslösa är 70 000. Det är tre
gånger så många som när den moderatledda
regeringen tog över makten.
	

 	

 Matchningen på svensk arbetsmarknad har
försämrats kraftigt. Många anställningar
efterfrågas, men rätt kompetens saknas för de
jobben.
Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för
att utveckla vår samhällsmodell. Där vi ställer krav
på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och
anständighet går hand i hand. Vi ska bo i ett land där
kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner
sig trygga och just därför är fria. Där unga som idag
saknar arbete får en jobbigare morgon, men ett rikare
liv. Sverige behöver en ny riktning.
Därför har Socialdemokraterna satt ett mål som är
viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst

arbetslöshet i EU 2020. Då måste fler jobb skapas.
Det kräver samarbete och investeringar i framtiden.
Så kan vi bäst ta oss an framtidsutmaningarna, som
att minska klimatförändringarna och säkra tillväxten
i en global konkurrens. Med fler jobb får vi också
råd med en välfärd att vara stolta över. Vår
prioritering är tydlig: Jobben är viktigast.

	

 	


Vi socialdemokrater vill:

Jobb

	

 	


	

 	


starta en aktiv näringspolitik så att företag
växer och anställer fler. Ett innovationsråd med
företagare och forskare ska, under ledning av
statsministern, investera i Sveriges
framtidsbranscher. Villkoren, särskilt för småoch medelstora företag, ska förbättras med
regionala företagarförmedlingar, kortare
betalningstider och ökat exportstöd. Företagens
kostnader ska minskas genom att staten tar
över den andra sjuklöneveckan
utforma bristyrkesutbildningar tillsammans
med arbetsgivare, så att människor har den
kompetens som krävs för att kunna ta de jobb
som växer fram

	

 	


göra om Arbetsförmedlingen till en
matchningsspecialist så att rätt arbetssökande
och rätt arbetsgivare snabbt kan hitta varandra
stoppa ungdomsarbetslösheten med 90dagarsgarantin: inom 90 dagar ska arbetslösa
ungdomar vara i jobb, studier eller praktik.
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Ökad jämställdhet
ger ökad
sysselsättning
Socialdemokraterna är ett feministiskt
parti. Kvinnor och män ska ha lika rätt
och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv
och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt
och jobb hänger ihop.
Socialdemokraterna har ett mål som är
viktigare än alla andra: Sverige ska ha
lägst arbetslöshet i EU 2020. Då
behöver all kompetens tas tillvara på
arbetsmarknaden och kvinnors
sysselsättning öka.
Sverige är ett bra land och ligger i flera avseenden
långt fram när det gäller jämställdhet. Men

fortfarande har kvinnor lägre löner än män. Kvinnor
har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och göra
karriär. I skolan presterar pojkar i genomsnitt sämre
än flickor. Flickor är mer stressade och mår generellt
sämre i tonåren. Den moderatledda regeringens
politik har lett till att Sverige är på väg att tappa den
ledande position som vi länge har haft på
jämställdhetsområdet. Arbetet för ett mer jämställt
samhälle går alltför sakta.
	

 	


Sverige har fallit från första till fjärde plats i
World Economic Forums jämställdhetsranking.
	

 	

 Bara 24 procent av professorerna i Sverige är
kvinnor.
	

 	

 Var tredje kvinna jobbar deltid trots att många
skulle vilja arbeta heltid.
Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för
att utveckla vår samhällsmodell. Där kvinnor och
män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och
just därför är fria. Kvinnor och män ska ha lika rätt
och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv.
Socialdemokraterna är ett feministiskt parti.
Det är en viktigt att bryta könsnormer tidigt. Därför
vill vi aktivt verka för fler män i förskolan och

grundskolans tidiga år. Att få in jämställdhetsarbetet
i vardagen blir en utmaning för skolan.
Socialdemokraterna har satt upp målet om att
Sverige ska nå EUs lägsta arbetslöshet 2020. För att
nå det målet behöver all kompetens tas tillvara på
arbetsmarknaden och kvinnors sysselsättning öka.
För att utjämna skillnader i lön och arbetsvillkor
krävs ett mer jämställt arbetsliv och en förändring i
uttaget av föräldrapenningen. Ökad jämlikhet,
jämställda löner och karriärmöjligheter ger fler jobb.
Med fler i jobb får vi också råd med en välfärd att
vara stolta över.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	

	

 	


att heltid ska vara norm på hela
arbetsmarknaden och deltid en möjlighet
ta avgörande steg så att ett mer jämställt uttag
av föräldraförsäkringen uppnås redan under
nästa mandatperiod
att jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas
kontinuerligt och inte i projekt för en
begränsad tid, vare sig nationellt eller på den
enskilda skolan

	

 	

	

 	


verka för att genusperspektiv får genomslag i
forskning och utveckling
om situationen inte snabbt förbättras - lagstifta
om jämställda bolagsstyrelser.

Jobb Jämställdhet
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Kollektivavtal
Den svenska modellen på
arbetsmarknaden bygger på att det
finns starka parter som sluter
kollektivavtal om löner och andra
anställningsvillkor. Det är en
framgångsrik modell som bidragit till
Sveriges starka utveckling.
Företag ska konkurrera på lika villkor så att oseriösa
företag inte konkurrerar ut seriösa. Löntagare ska
inte tävla om jobben med lägre löner och sämre
arbetsvillkor. Den fria förhandlingsrätten,
konflikträtten och rätten att behålla den svenska
kollektivavtalsmodellen ska alltid värnas.
Alla arbetstagare ska behandlas lika. Vi vill att
arbetsmarknadens parter ska vara starka och kunna

träffa heltäckande, branschanpassade kollektivavtal.
Svenska kollektivavtal ska gälla alla på svensk
arbetsmarknad. Genom centrala, rikstäckande
kollektivavtal tar fackföreningsrörelsen ansvar för
samhällsekonomin.
Starka krafter har som enda mål att förändra
maktbalansen på arbetsmarknaden så att
fackföreningarna försvagas. De medel som används
är bland annat att pröva den Svenska modellen,
lagstiftning och kollektivavtalen via EU-rätten.
"Laval-domen" är ett exempel på hur EU-rätten
tillåter lönedumpning och diskriminering av
utländska arbetstagare. På senare tid har också krav
ställts på försämrade anställningsvillkor avseende
både lön och trygghet för ungdomar. Likaså angrips
fackens rätt att använda konfliktåtgärder.
Den svenska modellen Jobb

Jobb

Relaterat
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Rekryteringsgapet
måste stängas
Sverige lider av ett rekryteringsgap på
arbetsmarknaden. Arbetslösheten är
hög, samtidigt som arbetsgivare inte
hittar den kompetens de söker.
Socialdemokraterna vill att Sverige
ska ha EUs lägsta arbetslöshet 2020.
Det kräver att rekryteringsgapet
stängs.

När det kommer till att skapa jobb
hittar jag hellre lösningar än
konflikter, och när det gäller
jobben är det just lösningar
Sverige behöver.
Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att
gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast. Antalet

långtidsarbetslösa har ökat. Skolresultaten faller.
Matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt
sämre och rekryteringsgapet växer, vilket försämrar
företagens konkurrenskraft och möjligheter att växa.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och bättre
förutsättningar för jobb. Ambitionen var inte fel.
Men verkligheten visar att deras svar på varje
samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera
– inte fungerar.
	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Antalet högskoleplatser har minskats med 18
000 sedan 2011.
	

 	

 Samtidigt lider Sverige av ett rekryteringsgap
där många är arbetslösa samtidigt som många
företag inte hittar arbetskraft.
Sverige behöver en ny riktning. Socialdemokraterna
har satt ett mål som är viktigare än alla andra:
Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Då
måste fler jobb skapas. Människor måste ha
kompetens att ta de jobb som växer fram.
Arbetsgivare måste kunna hitta den kompetens de
söker. Det kräver samarbete och investeringar i
framtiden.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


utforma fler bristyrkesutbildningar tillsammans
med arbetsgivare
investera i fler platser på universitet, högskola
och yrkeshögskola och samtidigt investera mer
i kvaliteten i utbildningen
bygga ut vuxenutbildningen genom fler platser
inom yrkesvux, komvux och folkhögskola
göra Arbetsförmedlingen till en
matchningsspecialist som kan para ihop lediga
jobb med personer som är arbetslösa eller vill
byta jobb.
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Ungdomsarbetslösheten ska stoppas

länder i Europa. Antalet långtidsarbetslösa unga är
tre gånger så många som när den moderatledda
regeringen tog över makten. EU riktar krisstöd till
Sverige för problemen med den höga
ungdomsarbetslösheten.

Socialdemokraterna vill införa en 90dagarsgaranti som ska ge alla unga
jobb eller utbildning. Det är viktigare
än fler skattesänkningar.

Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskade
klyftor. Det lät bra, men i flera år har de istället
prioriterat skattesänkningar före investeringar i jobb
och utbildning. Därför har Moderaterna misslyckats
med att skapa jobb för unga. Samtidigt har
skolresultaten försämrats kraftigt. Svenska elever har
störst kunskapsras inom hela OECD. Färre unga har
möjlighet att studera på högskolan, trots att
kompetensen efterfrågas av arbetsgivare.

Är du ung ska du jobba eller
plugga, och aldrig någonsin börja
ditt vuxna liv med att vara
långtidsarbetslös. Det är vår 90dagarsgaranti.
Sverige är ett bra land för de flesta att växa upp i.
Men många unga fastnar nu i arbetslöshet. Sverige
har idag högre arbetslöshet än andra jämförbara

	

 	

	

 	


Ungefär 35 000 unga är långtidsarbetslösa
(utan arbete i mer än sex månader).
Antalet elever som lämnar grundskolan utan
behörighet till gymnasiet har ökat med 18%
sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas
storlek. Idag lämnar var åttonde elev
grundskolan utan gymnasiebehörighet.

	

 	


Antalet högskoleplatser har minskats med 18
000 sedan 2011.
Vi socialdemokrater vill se ett Sverige där vi samlas
för att utveckla vårt land. Där vi ställer krav på
varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och
anständighet går hand i hand. Vi ska bo i ett land där
unga tjejer och killar går till jobbet, tar ansvar,
känner sig trygga och just därför är fria. Där unga
som idag saknar arbete får en jobbigare morgon, men
ett rikare liv. Därför finns ett mål som är viktigare än
alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU
2020.
Då måste fler jobb skapas. Det kräver samarbete och
investeringar i framtiden. Så kan vi bäst ta oss an
utmaningarna i den värld unga växer upp i, som att
minska klimatförändringarna och säkra tillväxten i
en global konkurrens.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


införa 90-dagarsgaranti för unga. Den som är
ung och utan arbete ska få stöd direkt och inom

90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en
utbildning som leder till jobb
	

 	

 införa utbildningskontrakt för att få unga som
saknar gymnasiekompetens att avsluta sin
gymnasieutbildning
	

 	

 införa yrkesintroduktionsjobb som ger unga
nyanställda möjlighet att kombinera jobb med
utbildning
	

 	

 införa bristyrkesutbildningar som utformas i
nära samverkan med näringslivet och fackliga
organisationer liksom utbyggd yrkesutbildning
	

 	

 ha fler högskoleplatser så att unga kan skaffa
sig den kompetens som efterfrågas.
Jobb Unga

Jobb
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Yrkesintroduktionsjobb för unga
Socialdemokraterna vill stoppa
ungdomsarbetslösheten. Vi vill
stimulera Yrkesintroduktionsjobb som
kombinerar arbete och utbildning för
att stärka möjligheterna till ett första
jobb. Det är viktigare än fler
skattesänkningar.

Är du ung och arbetsför i Sverige,
ska du aldrig någonsin vara
arbetslös, du ska arbeta eller
studera.

Unga i Sverige växer upp i ett bra land. Men många
unga fastnar i arbetslöshet. Någonting håller på att
gå väldigt fel.
Arbetslösheten har bitit sig fast. Skolresultaten faller.
Sverige har högre arbetslöshet än andra jämförbara
länder i Europa. Antalet långtidsarbetslösa unga är
tre gånger så många som när den moderatledda
regeringen tog över. EU riktar krisstöd till Sverige
för problemen med den höga
ungdomsarbetslösheten.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och bättre
förutsättningar för jobb. Men i istället har
skattesänkningar fått gå före investeringar i jobb och
utbildning. Därför har Moderaterna misslyckats med
att skapa jobb för unga.
	

 	

	

 	


Ungefär 35 000 unga är långtidsarbetslösa
(utan arbete i mer än sex månader).
I många branscher är arbetsgivare villiga att ge
ungdomar yrkesintroduktion och lärande på
arbetsplatsen - men stöd för det saknas, trots att
det är en god investering.

Sverige behöver en ny riktning. Vi socialdemokrater
vill se ett Sverige där vi samlas för att utveckla vårt
land. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt.
Där konkurrenskraft och anständighet går hand i
hand.
Vi ska bo i ett land där unga tjejer och killar går till
jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och just därför
är fria. Där unga som idag saknar arbete får en
jobbigare morgon, men ett rikare liv. Därför finns ett
mål som är viktigare än alla andra: Sverige ska ha
lägst arbetslöshet i EU 2020. Då måste fler jobb
skapas. Det kräver samarbete och investeringar i
framtiden.
Med Yrkesintroduktionsjobb kan vi underlätta för
företag att säkra kompetensförsörjning samtidigt
som unga får yrkeskunskaper och jobb.
Yrkesintroduktionsjobb ska ge kvalitetssäkrade
kunskaper i yrket till avtalsenliga villkor och vara ett
samarbete mellan arbetsgivare, fack och staten.
Staten ska täcka en del av lönen mot att arbetsgivare
och fack står för utbildningen i yrket.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	


	

 	


införa Yrkesintroduktionsjobb som ger unga
nyanställda möjlighet att kombinera jobb med
utbildning inom yrket
införa 90-dagarsgaranti för unga: den som är
ung och utan arbete ska få stöd direkt och inom
90 dagar erbjudas ett riktigt jobb eller en
utbildning som leder till jobb. Den som inte tar
erbjudandet förlorar rätten till ersättning
införa Utbildningskontrakt för att få unga som
saknar gymnasiekompetens att avsluta sin
gymnasieutbildning.
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Nattis i alla
kommuner
En modern förskola ska vara öppen
och tillgänglig när föräldrarna behöver
arbeta. Socialdemokraterna vill
lagstadga kommuners skyldighet att
erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter
och helger.
Sverige är ett bra land. Men för många blir det allt
svårare att ta de jobb som finns. När allt fler
verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet
runt ökar också behoven av barnomsorg. Men
möjligheten till ”nattis” finns inte överallt. Många
föräldrar tvingas ordna omsorgen med hjälp av släkt
och vänner. Samtidigt som arbetslösheten är hög
måste ensamstående tacka nej till arbete på grund av
att barnomsorg saknas.

	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer – högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Endast cirka 150 av landets kommuner
erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och
helger.
Vi socialdemokrater har satt upp ett mål som är
viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst
arbetslöshet i EU 2020. Då måste många fler jobb
skapas och det måste vara möjligt att ta de jobb som
finns. En modern barnomsorg är en förutsättning för
att både kvinnor och män ska kunna arbeta. Genom
”nattis” tar vi till vara människors vilja till arbete
samtidigt som barnen får en trygg omsorg under
tiden. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd
att vara stolta över.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


att kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att
erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och
helger. Utvecklingen av denna omsorg behöver
också noga följas och verksamheten
kvalitetssäkras.
Barn Välfärd

Välfärd och trygghet
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Polisen
Psykiatri
Sjukförsäkringen
Sjukvård
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Äldre
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Samhällsslöseriet
Sanningar avfärdas som svartmålning
Sveriges välfärd går sönder
Fritis
Förskoleklass

Näringar (Näringsminister)
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Innovation
Näringsliv
Näringspolitik och konkurrenskraft
Regional tillväxt
Strategisk samverkan
Vinst i välfärden

Talesperson Ledamot i näringsutskottet Jennie Nilsson

Innovation för fler
jobb
Förverkligande av de skarpaste
idéerna skapar framtidens jobb.
Socialdemokraterna vill skapa ett
nationellt innovationsråd där politik,
företag och forskning samarbetar för
att göra Sverige världsledande på att
ta fram nya produkter, tjänster och
affärsidéer.
Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land.
Historiska investeringar i utbildning, forskning och
utveckling har lagt grunden för svenska företag att
växa. Runt om i världen efterfrågas svenska varor
och tjänster. Det är viktigt för jobb och välfärd i vårt
land.

Nu tappar Sverige i internationell konkurrenskraft.
Det minskade försprånget oroar. Andra länder flyttar
fram sina positioner med kraftfulla investeringar i
innovation, forskning och utveckling. Moderaterna
lovade lägre arbetslöshet och bättre förutsättningar
för jobb. Men verkligheten visar att deras svar på
varje samhällsproblem – att sänka skatten och
privatisera – inte fungerar.
	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Antalet högskoleplatser har minskats med cirka
18 000 sedan 2011.
	

 	

 Sverige tappar konkurrenskraft i internationella
jämförelser som till exempel World Economic
Forums ranking.
Socialdemokraterna har satt upp målet att Sverige
ska nå EU:s lägsta arbetslöshet senast 2020. Då
krävs mer samarbete och investeringar i framtiden så
att svenska företag kan växa och anställa. Sverige
ska vara världsledande på att ta fram nya produkter,

tjänster och affärsidéer. Innovation skapar framtidens
nya jobb i Sverige.
Socialdemokraterna vill skapa ett nationellt
innovationsråd direkt knutet till statsministern. I
rådet ska representanter från näringsliv, akademi och
arbetsmarknadens parter samlas för att identifiera
utmaningar och föreslå insatser som stärker Sveriges
innovations- och konkurrenskraft.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


Skapa ett nationellt innovationsråd direkt
knutet till statsministern.
	

 	

 Skapa en ny Innovationsfond som ska fokusera
på att hjälpa företag med investeringar i tidiga
skeden.
	

 	

 Tillsätta strategiska samverkansprogram för
viktiga näringar och samhällsutmaningar där
innovations- eller konkurrenskraften behöver
höjas. Två viktiga områden är
klimatutmaningen och förbättra vård- och
omsorgssektorn.
Framtid Jobb

Jobb

Relaterat

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


90-dagarsgaranti
A-kassan
Arbete
Arbetsförmedlingen
Arbetskraftsinvandring
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Deltid - Heltid
Den svenska modellen
Export
Fas 3
Funktionsnedsättning
Integration och mångfald
Jobb
Jämställdhet
Kollektivavtal
Näringspolitik och konkurrenskraft
Regional tillväxt
Rekryteringsgap
Rikskapitalförsörjning
Socialbidrag
Strategisk samverkan
Ungdomsarbetslöshet
Yrkesintroduktionsjobb

	

	

	

	

	


Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

Aktiv näringspolitik
ger fler jobb
Sverige behöver en starkare
näringspolitik som skapar fler jobb.
Socialdemokraterna vill förbättra
företagens förutsättningar för
innovation, export och tillväxt.
Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land.
Runt om i världen efterfrågas svenska varor och
tjänster. Det är viktigt för jobb och välfärd. Men nu
tappar Sverige konkurrenskraft. Arbetslösheten har
bitit sig fast. Matchningen på arbetsmarknaden
fungerar allt sämre vilket försämrar företagens
möjligheter att anställa.

Moderaterna lovade bättre förutsättningar för jobb
och lägre arbetslöshet. Nu visar verkligheten att
deras svar på varje samhällsproblem – att sänka
skatten och privatisera – inte fungerar.
	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Sverige tappar konkurrenskraft i internationella
jämförelser som till exempel World Economic
Forums ranking.
	

 	

 Ungefär vart femte rekryteringsförsök
misslyckas på grund av att företagen inte kan
hitta rätt kompetens.
Sverige behöver en annan riktning. Vi
socialdemokrater har ett mål som är viktigare än alla
andra. Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU 2020.
Det kräver mer samarbete och investeringar i
framtiden så att svenska företag kan växa och
anställa fler.
Socialdemokraterna vill stärka de näringspolitiska
insatserna. Småföretag och entreprenörer måste ges
bättre förutsättningar att växa och utvecklas. För att

underlätta för småföretag att våga ta steget och
anställa måste hela samhället vara med och dela på
riskerna. Därför vill vi att staten ska ta över ansvaret
för den andra sjuklöneveckan.
Vi vill öka möjligheterna för företagen att finansiera
expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya
varor och tjänster och få stöd för export till växande
marknader. Det handlar om investeringar i förbättrad
infrastruktur och bättre samverkan mellan politik,
näringsliv och akademi.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	

	

 	


	

 	


slopa arbetsgivarnas kostnadsansvar för den
andra sjuklöneveckan
skapa ett nationellt innovationsråd under
statsministern där representanter från
näringsliv, akademi och arbetsmarknadens
parter samarbetar för att Sverige ska vara
världsledande på att ta fram nya produkter,
tjänster och affärsidéer
bilda en ny innovationsfond för att hjälpa
företag med investeringar i tidiga skeden

	

 	

	

 	


stärka svenska företags exportmöjligheter
genom ökat exportstöd
underlätta för fler och växande företag genom
nyföretagargarantier och regionala
företagarförmedlingar.

Ekonomi Jobb

Jobb
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Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

Regional tillväxt
Ska Sverige klara målet om EU:s
lägsta arbetslöshet 2020 krävs en
modern och aktiv regional
tillväxtpolitik. Socialdemokraterna vill
stärka jobbförutsättningarna i hela
Sverige. Växtkraften i
entreprenörskap och småföretagande
på landsbygden är avgörande för att
hela Sverige ska leva.
Sverige har jämfört med andra länder en stark
landsbygd. 15 procent bor på landsbygden. Men nu
är allt fler oroade av utvecklingen. Moderaterna
lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap.
Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att
deras svar på varje samhällsproblem – att sänka
skatten – inte fungerar.

	

 	


Arbetslösheten växer. Sedan den moderatledda
regeringen tillträdde har 15 000 jobb i
lantbruket försvunnit.
	

 	

 Flyttströmmarna från mindre orter till städer
har förstärkts av stigande arbetslöshet.
	

 	

 Det blir svårare och svårare att upprätthålla
samhällsservicen.
Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi
samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Sverige
behöver en ny näringspolitik för att få fler företagare
med företag som växer, anställer, tar fram nya
produkter och exporterar. Växtkraften i
entreprenörskap och småföretagande på landsbygden
är avgörande för att hela Sverige ska leva. Vi
behöver stärka den viktiga svenska basindustrin och
därmed skapa nya arbetstillfällen. Regionalpolitiken
är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet.
Ska vi klara att pressa tillbaks arbetslösheten krävs
en modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela
landet. Regionerna ska få möjlighet att växa och
utvecklas efter sina skilda förutsättningar. Åtgärder
som förbättrat stöd till näringslivsutveckling,
fungerande regional arbetskraftsförsörjning, tillgång
till offentlig och kommersiell service liksom
riskkapital och investeringar i kommunikationer och

infrastruktur är viktiga delar i en kraftfull regional
tillväxtpolitik.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	

	

 	

	

 	


införa regionala utvecklingsråd som i
samverkan kring innovationer, näringspolitik
och arbetsmarknadspolitik skapar jobb på
regional nivå
att skatteutjämningen mellan kommuner och
landsting leder till en jämlikare sjukvård och
skola i hela landet
satsa på bredband och telefon och annan
grundläggande service till fler i gles- och
landsbygd
göra en betydande satsning på att rusta upp och
bygga ut järnvägsnätet.

Jobb

Jobb
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Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

Strategisk samverkan
för fler jobb
Socialdemokraterna vill öka
samverkan mellan politik,
näringslivet, akademin och de fackliga
organisationerna. Genom
gemensamma samverkansprogram
kan Sveriges konkurrenskraft stärkas
och fler jobb skapas.
Samverkan mellan det privata och offentliga har
varit viktig för Sveriges utveckling. Det har lagt
grunden för svenska företag att växa. Runt om i
världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det
skapar jobb och välfärd i vårt land.

Nu tappar Sverige i konkurrenskraft. Det minskade
försprånget oroar. Andra länder flyttar fram sina
positioner med strategiska investeringar i innovation,
forskning och utveckling. Moderaterna lovade lägre
arbetslöshet och bättre förutsättningar för jobb.
Verkligheten visar att deras svar på varje
samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera
– inte fungerar.
	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Sverige tappar konkurrenskraft i internationella
jämförelser som till exempel World Economic
Forums ranking.
	

 	

 Antalet högskoleplatser har minskats med 18
000 sedan 2011.
Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för
att utveckla vår samhällsmodell. Där vi inte kallar
varandra för särintressen utan hjälps åt för att
utveckla Sverige.
Socialdemokraterna har satt upp målet att Sverige
ska nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Då krävs mer

samarbete och investeringar i framtiden så att
svenska företag kan växa och anställa. Sverige ska
vara världsledande på att ta fram nya produkter,
tjänster och affärsidéer.
Socialdemokraterna vill skapa ett nationellt
innovationsråd knutet till statsministern. I rådet ska
representanter från näringsliv, akademi och
arbetsmarknadens parter samlas för att identifiera
utmaningar och föreslå insatser som stärker Sveriges
innovations- och konkurrenskraft. En viktig uppgift
för rådet är att föreslå områden för strategiska
samverkansprogram. Samverkansprogrammen ska
finansieras gemensamt mellan näringsliv och
samhälle.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	


ta fram samverkansprogram för viktiga
näringar och samhällsutmaningar där
innovations- eller konkurrenskraften behöver
höjas. Två viktiga områden är
klimatutmaningen och förbättra vård- och
omsorgssektorn
tillsätta ett nationellt innovationsråd direkt
knutet till statsministern där representanter från

	

 	


näringsliv, akademi och arbetsmarknadens
parter samarbetar för att stärka Sveriges
konkurrenskraft
skapa en ny Innovationsfond för att hjälpa
företag med investeringar i tidiga skeden.

Jobb

Jobb
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S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

Kvalitet före vinster i
välfärden
Vi Socialdemokrater vill att det införs
nationella kvalitetslagar för ordning
och reda i välfärden. Vinstintresset ska
inte vara styrande i välfärden. Nya
resurser till välfärden går före
skattesänkningar.
Sverige är ett bra land att leva i. Men utvecklingen
oroar. Resurserna i välfärden räcker inte till. De
anställda i vården behöver ta hand om allt fler gamla
och sjuka. Människor far illa av vinstjakten i
välfärden.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet, minskat
utanförskap och att värna välfärden. Ambitionen var

inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på
varje samhällsproblem – att sänka skatten och
privatisera – inte fungerar.
	

 	


Anmälda fall av allvarliga skador eller
händelse med risk för allvarliga skador har ökat
med cirka 40 procent i sjukvården sedan 2006.
	

 	

 Larm om vårdskandaler på äldreboenden har
blivit vanligare och Socialstyrelsen gjorde efter
en inspektion av 100 demensboenden
bedömningen att mer än hälften av boendena
hade för låg bemanning.
	

 	

 Jämförelser visar att bemanningen i fristående
skolor och på privata äldreboenden i
genomsnitt är lägre än i den kommunala
verksamheten.
Sverige behöver en annan riktning.
Socialdemokraterna vill införa nationella
kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden.
Genom att ställa fler och tydligare krav på bland
annat bemanning kan kvaliteten förbättras och
privata vinster avsevärt begränsas, samtidigt som
mångfald och valfrihet i välfärden garanteras.

Idag finns exempel på att privata företag inom
välfärden tummar på kvaliteten för att kunna göra
stora vinster fristående skolor och privata
äldreboenden. Det är oacceptabelt. Gemensamma
resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till
aktieägares vinstuttag. Vinstintresset ska inte vara
styrande i välfärden.
För att hindra att vinstintresset sätts före kvaliteten
krävs att möjligheterna för privata vinster avsevärt
begränsas. Det viktigaste för en god kvalitet är
personalen och dess kompetens. Därför ska det
ställas krav på kvalitetsrelaterade kostnader i
välfärden, så att de inte kan vara väsentligt lägre i
privata verksamheter än i motsvarande offentlig
verksamhet. Socialdemokraterna har ett mål som är
viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst
arbetslöshet i EU 2020. Med fler jobb får vi också
råd med en välfärd att vara stolta över.

Vi socialdemokrater vill:
Införa nationella kvalitetslagar som reglerar vilka
spelregler som ska gälla för privata utförare inom

välfärden. Införa en offentlighetsprincip och
meddelarfrihet för personalen i hela välfärden
	

 	

	

 	


	

 	

	

 	


att vinstintresset inte ska vara styrande i
välfärden
ställa krav på långsiktigt ägande, minst 10 år,
för att få äga och driva offentligt finansierade
välfärdstjänster. Ställa krav på öppna böcker
och ekonomin ska redovisas öppet på såväl
koncern- som enhetsnivå
uppdra åt stat och kommun att stoppa
överetableringen av skolor
stoppa möjligheten att köpa sig förtur
(gräddfiler) på offentligt finansierade sjukhus.

Välfärd

Välfärd och trygghet
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Samhällsslöseriet
Sanningar avfärdas som svartmålning
Sveriges välfärd går sönder
Nattis - Barnomsorg nattetid
Sänkt skatt för pensionärer

Handel. (Handelsminister)
	

 	

	

 	


Apotek
Export

Talesperson Jennie Nilsson eller annan i näringsutskottet

Apotek
Vi socialdemokrater tycker att
apoteken ska vara en del av vården
och att de ska fungera på ett tryggt
och säkert sätt i kedjan vård-apotekpatient. Därför vill vi göra
förändringar i reglerna för
apoteksmarknaden för att stärka
patienternas rättigheter. Det ska finnas
fungerande garantier för att man kan
få sin medicin inom 24 timmar och det
ska vara enkelt att få reda på vilket
apotek medicinen finns på.
Vid avregleringen såldes över 600 av de 900 apotek
som då fanns hos Apoteket AB. Sedan avregleringen
har det tillkommit nya apotek men klagomålen om
att medicinen man ska ha inte finns inne på apoteket
när man besöker det har ökat. Inga apotek, inte heller

det som är kvar av det statligt ägda Apoteket AB, har
numera något specifikt samhällsansvar. Flera
undersökningar visar att allmänheten idag är mindre
nöjda med apotekens rådgivning om läkemedel
jämfört med före avregleringen. Vi socialdemokrater
tycker att alla människor ska kunna känna trygghet i
att läkemedelskunnig personal finns på plats och kan
svara på frågor om hur läkemedel ska användas. Vi
anser även att det är viktigt att säkerställa att apotek
finns tillgängliga i alla delar av landet. Ett
grundläggande problem med regeringens syn på
apoteksväsendet är att man nästan helt ser
verksamheten som försäljning av varor.
Vi socialdemokrater röstade emot avregleringen av
apoteksmarknaden. Utgångspunkten för vårt
ställningstagande var att det är av högsta vikt att
läkemedelshanteringen är kostnadseffektiv, säker,
lättillgänglig och ses som en del av sjukvården – inte
som en marknad vilken som helst.
Apoteksverksamhet måste enligt vår mening i
mycket högre grad än idag ses som en del i
vårdkedjan.
Folkhälsa och sjukvård

Välfärd och trygghet
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Vi vill driva på för en nationell lösning
Fyra prioriterade områden i sjukvården
Fyra prioriterade områden i sjukvården
Stefan Löfven besöker Barnhjärtcentrum i Lund
Mat

Ökad export skapar
jobb
Varje exportmöjlighet är en möjlighet
till fler jobb. Socialdemokraterna vill
förbättra företagens förutsättningar att
växa genom att nå ut på nya större
marknader. Ökade exportmöjligheter
är en del av en framgångsrik
socialdemokratisk jobbpolitik.
Sverige har en stor exportindustri. Svenska varor och
tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar
jobb och välfärd i vårt land. Men nu hårdnar den
globala konkurrensen. Andra länder flyttar fram sina
positioner med kraftfulla investeringar i innovation,

forskning och utveckling. Fler företag från andra
länder konkurrerar på världsmarknaderna.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och bättre
förutsättningar för jobb. Men deras politik har inte
fungerat. Sverige missar viktiga exportmöjligheter.
	

 	


Arbetslösheten ligger stadigt runt åtta procent
och är högre än i jämförbara länder.
	

 	

 Sedan 1990-talet har Sverige haft sämre
exportutveckling i snabbväxande länder som
Kina, Indien och Brasilien jämfört med många
andra länder inom EU.
	

 	

 Riksrevisionen har kritiserat den moderatledda
regeringen för allvarliga brister i det svenska
exportfrämjandet.
Sverige behöver en annan riktning. Vi
socialdemokrater har ett mål som är viktigare är alla
andra. Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU 2020.
Det kräver mer samarbete och investeringar i
framtiden så att svenska företag kan växa och
anställa fler.

En stark export är avgörande för att skapa fler jobb
och högre tillväxt. Att förbättra företagens
möjligheter att nå ut på nya större marknader är en
del av en framgångsrik jobbpolitik. Särskilda
insatser behövs för att öka svensk export på de nya
växande tillväxtmarknaderna i Asien, Afrika och
Sydamerika.
Vi socialdemokrater vill ta fram en ny exportstrategi
i samverkan mellan näringsliv, politik och akademi.
På så vis säkrar vi att företagen får de effektiva
insatser som de behöver.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	


	

 	


ta fram en ny svensk exportstrategi – Export
Sweden. Strategin ska stärka företagens
exportmöjligheter och få fler företag att ta
steget ut på världsmarknaden
utveckla regionala exportcentra enligt
principen "en dörr in" så att företag kan ta del
av ett samlat utbud av insatser och rådgivning
öka exportstödet till små och medelstora
företag genom exportorienterade

	

 	


företagsnätverk och pröva möjligheten sänka
garantiavgifterna för förstagångsexportörer
se fler handelsavtal, det leder till ökad tillväxt
och fler jobb. Vi välkomnar att ett
frihandelsavtal mellan EU och USA skrivs på.

Jobb

Jobb
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Stefan Löfven besöker Huddinge på skolturnén
Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse

Migration. Integration. (Integrationsminister.
	

	

 	

	

 	


Migrationsminister)
Integration och mångfald
Migration, asyl- och flyktingpolitik

Talesperson Tomas Eneroth eller annan i socialförsäkringsutskottet

Integration och
mångfald
När människor flyttar sprids
arbetskraft, kunskap och idéer, nätverk
växer och nya möjligheter uppstår.
Men det tar alldeles för lång tid för
många nyanlända flyktingar och
invandrare att etablera sig på
arbetsmarknaden. Alla måste få
möjlighet att försörja sig själva i vårt
land. En framgångsrik jobbpolitik
spelar en central roll för att bryta
segregationen.
Vi behöver en ny politik som sätter nyanlända
invandrares jobbetablering på arbetsmarknaden i

centrum och som samlar resurser så tidigt som
möjligt för snabbare jobbetablering.
Det spelar stor roll för etablering i jobb eller
utbildning var och hur man bor under sin tid som
asylsökande, hur länge man måste vänta på besked
och hur barnen har det i den svenska skolan.
Ansvarsfördelningen för flyktingmottagandet är
extremt skev och leder till stora påfrestningar på
boende och välfärd i storstäderna. Det är inte hållbart
att de kommuner som har lägre genomsnittlig
inkomstnivå och höga kostnader fortsätter att ta emot
den absoluta merparten av alla flyktingar som
kommer till Sverige.
Lagen om eget boende fungerar inte och därför
behövs ett nytt system. En successiv avveckling av
dagens EBO ska ske. För att finna fler och bättre
boenden bör samverkan mellan kommuner och
Migrationsverk utvecklas, men också
Migrationsverkets möjligheter att öka antalet
anläggningsboenden. Alla kommuner bör ta ett
solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.
För att inte ensamkommande barn och ungdomar ska
fastna i de ankomstkommuner som finns har åtgärder

satts in för att med kommunerna förhandla fram
platser i hela landet. Resultatet kan inte sägas vara
tillfredsställande därför menar vi socialdemokrater
att vi ska lagstifta om ett mottagande av
ensamkommande barn i hela landet.
Jobb och språk hänger ihop och är viktiga nycklarna
till integration. Vi är kritiska till systemet med
etableringslotsar. Vi menar att resurserna gör större
nytta inom ramen för Arbetsförmedlingen om de
utnyttjas för validering, arbetspraktik och
grundläggande utbildning i kommunal regi.
Kommunerna har ofta goda möjligheter att erbjuda
språk- och arbetspraktik.
Asyl- och flyktingpolitik Jobb

Jobb
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Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

Migration, asyl- och
flyktingpolitik
Människor som flyr från krig och
konflikter måste kunna söka skydd när
de tvingas lämna sina hem. Vi
socialdemokrater värnar den reglerade
invandringen där rätten för flyktingar
att söka asyl är grundläggande. Inom
EU måste flyktingmottagandet bäras
mer solidariskt. På samma sätt måste
vårt flyktingmottagande fördelas i hela
Sverige. Migrationsverket måste göra
mer för att stödja kommunerna i det
arbetet.

Migrationen i världen ökar och Sverige är en del av
den utvecklingen. Människor som reser för att
uppleva, studera eller arbeta i andra länder berikar
världen. Migration är därför i grunden positivt. Men
i dess spår finns också negativa sidor. I sökandet
efter en bättre tillvaro riskerar utsatta människor att
falla offer för brottslighet och människohandel.
Orättvisa ekonomiska villkor, diskriminering och
brist på mänskliga rättigheter är en grogrund för
människohandel. Att minska klyftorna i världen är en
stor politisk utmaning.
Vi socialdemokrater står upp för rätten att söka asyl
som en av de grundläggande mänskliga
rättigheterna. Sverige är det land som tar störst
ansvar i EU och har länge setts som ett föredöme när
det gäller att stå upp för asylrätten. Varje person som
söker asyl i Sverige ska få en individuell, rättssäker
prövning och ett beslut inom rimlig tid. Vi vill arbeta
för att fler länder och regioner i världen ska präglas
av demokrati, mänskliga rättigheter och stabilitet.
EU har nyligen antagit nya minimiregler för ett
gemensamt asylsystem. Målet med EUs

gemensamma strävanden måste vara att flera EUländer ska hjälpa till och öka sitt mottagande för
människor på flykt. Sverige tar idag ett stort ansvar
för följderna av krig och konflikter, inte minst i
Syrien. Det skapar ett tryck på både
Migrationsverket och Sveriges kommuner. Under
2013 är Sverige det land inom EU som har tagit
emot flest flyktingar, räknat per invånare. Men det är
inte rimligt att några få EU-länder står för merparten
av flyktingmottagandet i EU. Vi måste alla hjälpas
åt.

Det är inte hållbart att några kommuner ska bära
ansvaret för merparten flyktingmottagandet.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för
att utveckla vår samhällsmodell. Där vi ställer krav
på varandra och hjälps åt. Vi vill se en
migrationspolitik med bred förankring bland
medborgarna och i Sveriges riksdag. Den
moderatledda regeringen har misslyckats med att
hjälpa kommunerna att planera och genomföra ett
bra flyktingmottagande. Hög arbetslöshet och sociala
problem skapar problem som i förlängningen
äventyrar uppslutningen bakom flyktingmottagandet.

Vi socialdemokrater vill:

Rätt utformad kan arbetskraftsmigration stärka
svenskt tillväxt, men det förutsätter ordning och reda
på arbetsmarknaden, stärkt roll för arbetsmarknadens
parter och full respekt för gällande villkor och
kollektivavtal, så att oseriösa arbetsgivare inte kan
utnyttja människor på flykt eller att svenska löner
och villkor försämras. Därför behöver dagens
lagstiftning ses över.

	

 	


	

 	


driva kravet på ett mer solidariskt
ansvarstagande för flyktingmottagandet inom
EU. Det måste finnas fler säkra och lagliga
vägar in i EU för asylsökande.
Medlemsländerna måste bland annat ta ett
samlat ökat ansvar för kvotflyktingar
skapa en jämnare fördelning av
flyktingmottagandet i hela landet

	

 	


att Migrationsverket ska ha ett tydligare
uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med
att stärka mottagningsverksamheten
	

 	

 utveckla ett alternativ till eget boende, så kallat
EBO. En successiv avveckling av dagens EBO
ska ske. Migrationsverket bör få möjligheter att
öka antalet anläggningsboenden
	

 	

 skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring för
att garantera ordning och reda på den svenska
arbetsmarknaden.
Internationell solidaritet

Europa och världen
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Rusta upp försvaret på Gotland
Stefan Löfven om krisen i Ukraina:
S presenterar alternativ för klimatmål i EU
Stefan Löfven deltar på ESP:s kongress i Rom
S-ledamöter fördömer ny lag i Uganda

Polisen. Brott. Kriminalvård. (Justitieminister, del)
	

 	


Polisen

Talesperson Ordförande i justitieutskottet Morgan Johansson

En effektivare polis
Vi socialdemokrater vill stärka
ansträngningarna för att bekämpa grov
organiserad brottslighet. Polisen måste
få nya och bättre resurser för att kunna
bekämpa brott och klara upp fler
vardagsbrott.
Vi socialdemokrater vill att Sverige blir ett
föregångsland när det gäller polisarbete. Trots att
polisen har fått kraftigt ökade resurser under många
år fungerar polisen inte tillräckligt bra. Alltför få
brott klaras upp, i vissa fall bara några få procent av
de anmälda brotten. Den moderatledda regeringen
hade ett övergripande kriminalpolitiskt mål när den
till trädde 2006, att öka antalet poliser så att fler brott
kunde klaras upp. Deras ambition var inte fel. Men
Moderaternas politik har inte fungerat, tvärtom kan
vi efter sju år konstatera att regeringen har
misslyckats.

	

 	


Antalet anmälda brott har ökat med nästan 200
000 per år sedan år 2006.
	

 	

 Andelen brott som personuppklarats har
minskat sedan år 2006.
	

 	

 Allt för få brott leder till fällande dom.
Nu behövs insatser för att stärka polisen och minska
brottsligheten. Samarbetet mellan åklagare och polis
måste förbättras. Polisen måste bli en lärande
organisation. Den fixering som har varit under flera
år på antalet poliser måste bytas mot fokusering på
kvalitets- och effektivitetsfrågor. Det handlar om att
förstärka kunskap, metodfrågor och inte minst arbeta
med attityder inom polisen. Det spelar ingen roll hur
höga straff vi har om vi ändå inte tar fast bovarna.
Socialdemokraterna vill förbättra polisens arbete
genom att skapa en utvecklings- och analysfunktion
inom polisen för att utvärdera verksamheten och
förbättra styrningen. Vi vill också att
polisutbildningen görs om till en högskoleutbildning.
En sådan utveckling skulle främja forskning och
metodutveckling, vilket leder till att organisationen
blir mer kritisk i sin granskning av sitt eget arbete. Vi
vill även ge poliser goda möjligheter att specialisera
sig inom sitt yrke och återkommande fortbildning.

Polisen måste bli bättre på att lösa vardagsbrott och
återkoppla vad som händer till dem som drabbas.
Det krävs snabba insatser när ett brott har begåtts.
Polisen måste vara tillgänglig i hela landet på de
tider de behövs bäst. Vi vill stärka den demokratiska
insynen hos polisen och öka det lokala samarbetet
genom samverkansavtal med landets kommuner.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


införa en utredningsgaranti för vardagsbrott.
Alla som anmäler ett brott ska få en
återkoppling inom maximalt en månad
	

 	

 skapa en utvecklings- och analysfunktion på
central nivå som ska bidra till bättre och
effektivare polis
	

 	

 skapa en modern och attraktiv
högskoleutbildning för poliser
	

 	

 öka antalet civilanställda så att polisen kan
koncentrera sig på polisarbetet
	

 	

 att polisen ska vara tillgänglig i hela landet, ge
poliser möjlighet att specialisera sig och få
återkommande fortbildning.
Brottsbekämpning

Välfärd och trygghet
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S-initiativ om våldtäktsanmälningar klubbat
S tar initiativ till att se över sexualbrottslagstiftningen
Sju förslag för att bekämpa kvinnovåld
S starkt kritisk till nämndemannautredningen
Våra viktigaste förslag med anledning av händelserna
i Husby

Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner,
försäkringar.
	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


(Finansminister. Finansmarknadsminister. Ev. Skatteminister.
Socialförsäkringsminister)
A-kassan
Ekonomi
Föräldraförsäkring
Pension
Rikskapitalförsörjning
Sjukförsäkringen
Skatter

Talespersoner:
Ekonomisk-poitisk talesperson Magdalena Andersson
Vice ordförande i finansustskottet Fredrik Olovsson
Vice orförande i skatteutskottet Leif Jakobsson
Vice ordförande i socialförsäkringsutskottet Tomas Eneroth

Arbetslöshetsförsäkring för fler jobb
För att nå EUs lägsta arbetslöshet
2020 behöver Sverige en stark
omställningsförmåga. I dagens globala
konkurrens måste man snabbt kunna
anpassa sig efter nya förutsättningar
och ta till sig ny kompetens. Det
kräver en rörlig arbetsmarknad och
korta vägar från arbetslöshet till jobb.
Då behövs en väl fungerande och
solidariskt finansierad
arbetslöshetsförsäkring.
Socialdemokraterna vill förbättra a-

kassan. Fler ska kunna få en ersättning
som motsvarar 80 procent av den
tidigare lönen.

Socialdemokraterna har ett mål som är viktigare än
alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU
2020. Det ställer krav på att vi snabbt klarar av att
möta förändrade förutsättningar på de globala
marknaderna.

Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att
gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast. Sveriges
omställningsförmåga har försämrats. Stora grupper
saknar tillräcklig inkomsttrygghet vid arbetslöshet.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och tuffare
arbetslinje. Ambitionen var inte fel. Men deras
politik har inte fungerat. Kraftiga försämringar i akassan har inte pressat tillbaka arbetslösheten.´

Sveriges framgångar på exportmarknaderna har
byggt på vår unika förmåga att ställa om från ett jobb
till ett annat. Vi har varit positiva till förnyelse och
genom utbildning och ekonomisk trygghet har vi
snabbt kunna ta till oss nya kompetenskrav. Ingen
ska behöva lämna hus och hem, eller ta barnen ur
fotbollsträningen, för att man en dag står utan arbete.
Istället ska all kraft kunna läggas på att hitta ett nytt
arbete och man ska få det stöd som krävs för att
snabbt komma tillbaka i jobb.

	

 	


	

 	

	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.
Antalet långtidsarbetslösa har nära nog
tredubblats sedan 2007.
Mer än var fjärde person på arbetsmarknaden
står utan inkomsttrygghet från för a-kassan vid
arbetslöshet.

Vi vill skapa en arbetslöshetsförsäkring som
stimulerar omställning på arbetsmarknaden och ger
såväl undersköterskan som ingenjören stabila
ekonomiska förutsättningar. Vi vill att a-kassan
bygger på inkomstbortfallsprincipen. Det minskar
rädslan för förändringar i arbetslivet och ökar
omställningsförmågan i hela ekonomin. Det ger fler

jobb som gör att Sverige kan nå lägst arbetslöshet i
EU 2020.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


att A-kassan ska stimulera till omställning på
arbetsmarkanden. Den som är arbetslös ska
kunna få ut ersättning från försäkringen under
en omställningsperiod
	

 	

 att A-kassan ska vara en frivillig försäkring,
som är gemensamt finansierad
	

 	

 att taket i A-kassan höjs så att fler av
löntagarna får 80 procent av sin tidigare lön i
ersättning vid arbetslöshet
	

 	

 att fler ska vara med i a-kassan
	

 	

 att A-kassan ska administreras av de fackliga
organisationerna.
Den svenska modellen Ekonomi Jobb

Jobb
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Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

Jobben främst i den
ekonomiska politiken
Skapandet av fler jobb och aktiva
insatser mot arbetslösheten går först
för socialdemokraterna. Jobben ska
sättas främst i hela den ekonomiska
politiken. Sverige ska ha lägst
arbetslöshet i EU 2020.
Sverige är ett bra land. Svensk ekonomi är i grunden
stark. Men nu syns allt fler tecken på att Sverige är
på väg åt fel håll. Oron för framtiden växer.
Arbetslösheten har bitit sig fast på hög nivå. Antalet
långtidsarbetslösa har nära nog tredubblats sedan
2007 och ungdomsarbetslösheten är högre än i
många jämförbara länder. Skolresultaten faller
kraftigt.
Moderaterna lovade fler jobb och mindre
utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men deras
lösning att ständigt låta skattesänkningar gå före

investeringar i jobb, skola och välfärd har inte
minskat arbetslösheten.
	

 	


400 000 människor är arbetslösa.
Arbetslösheten är högre nu än när den
moderatledda regeringen tillträdde.
	

 	

 I den moderatledda regeringens budget för
2014 är de ofinansierade skattesänkningarna 20
gånger större än investeringarna i skolan.
	

 	

 Regeringen lånar till skattesänkningar, klarar
inte överskottsmålet och följer inte det
finanspolitiska ramverket.
Vi socialdemokrater vill ha ett land där vi samlas för
att utveckla vår samhällsmodell. Ordning och reda i
statsfinanserna är grunden. Vi socialdemokrater
kommer att vidta de åtgärder som krävs och söka de
allianser som är nödvändiga för att bryta
arbetslösheten och få fler människor i arbete. Det
övergripande målet för vår ekonomiska politik att nå
full sysselsättning.
Sverige ska vara ett land där kvinnor och män går till
jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och just därför
är fria. Vi ska ställa krav på varandra men också
hjälpas åt. Konkurrenskraft och anständighet går
hand i hand.

Socialdemokraterna har ett mål som är viktigare än
alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU
2020. Det krävs investeringar och samarbete för att
svenska företag ska kunna växa och anställa. Med
fler jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta
över. Då kan vi investera i framtiden. Sverige
behöver en ny riktning. Våra prioriteringar är
tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och
välfärden. Mindre klasser och fungerande vård går
före fler skattesänkningar.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


att investeringar i fler jobb och bättre skola går
före fortsatta skattesänkningar
	

 	

 införa ett sysselsättningspolitiskt ramverk.
Sverige ska mellan 2014 och 2020 öka antalet
personer som arbetar och antalet arbetade
timmar i ekonomin så mycket att Sverige når
lägst arbetslöshet i EU
	

 	

 att det finanspolitiska ramverket ligger fast.
Överskottsmål och utgiftstak säkerställer god
ordning i de offentliga finanserna.
Ekonomi

Ekonomi
	

 •	

	

 •	


Konsumentpolitik
Skatter

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Ge fler chans till sommarjobb
Jämställdhetslöfte för regering och statsförvaltning
Strategin har ändrats - inte politiken
Havererad regeringspolitik
Magdalena Andersson kommenterar regeringens
prognos

En jämställd
föräldraförsäkring

medan den som tjänar mindre, mamman, är hemma
och vårdar barn. Moderaternas politik försvårar för
dem som vill, men inte har råd, att dela ansvaret för
barnen.

Alla barn har rätt till en nära relation
med båda sina föräldrar. Varken
kvinnor eller män ska behöva välja
mellan föräldraskap och arbete. Därför
vill Socialdemokraterna förbättra
föräldraförsäkringen.

	

 	


Sverige är ett av de länder i världen där barn har de
bästa förutsättningarna att växa upp. Det är resultatet
av en generös och flexibel föräldraförsäkring, en
förskola av hög kvalitet, barnbidrag till alla barn och
kostnadsfri mödra- och barnhälsovård. Men
moderaternas politik har ökat klyftorna i samhället.
Införandet av vårdnadsbidrag har cementerat gamla
könsroller. Situationen har försämrats för föräldrar
som är hemma för att ta hand om sjuka barn. Den
som tjänar mest, oftast pappan, fortsätter jobba

Mammorna tar ut 75 procent av
föräldrapenningdagarna och utgör 92 procent
av dem som använder vårdnadsbidraget.
	

 	

 17 procent av papporna till barn födda 2008
tog inte ut en enda föräldrapenningdag fram till
barnet fyllt fyra år.
	

 	

 Sverige har fallit från första till fjärde plats i
World Economic Forums jämställdhetsranking.
Barn behöver en nära relation till sina föräldrar.
Därför är det viktigt med ett jämställt uttag av
föräldraförsäkringen. Dessutom förbättras
jämställdheten på arbetsmarknaden när arbetsgivaren
vet att båda föräldrarna är hemma när barnen är små.
Socialdemokraterna vill att barn ska ha rätt till den
verksamhet som bedrivs i förskolan.
För att öka jämställdheten i samhället behöver
föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna.
Som ett steg på vägen ska försäkringen delas i tre

lika delar. En tredjedel för vardera vårdnadshavare,
och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har
möjlighet att ta ut.
Socialdemokraterna har satt upp målet om att
Sverige ska nå EUs lägsta arbetslöshet 2020. Ökad
jämlikhet, jämställda löner och karriärmöjligheter
ger fler jobb. Med fler i jobb får vi också råd med en
välfärd att vara stolta över.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


	

 	

	

 	

	

 	


ta avgörande steg så att ett mer jämställt uttag
av föräldraförsäkringen uppnås redan under
nästa mandatperiod
införa en successiv höjning av taket i den
tillfälliga föräldrapenningen
ersätta vårdnadsbidraget med en bättre förskola
som är allmän från 2 års ålder
att kommuner ska erbjuda barnomsorg på
kvällar, nätter och helger.

Barn Jämställdhet

Välfärd och trygghet
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Barn
Barnkonventionen
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Pension
Polisen
Psykiatri
Sjukförsäkringen
Sjukvård
Vinst i välfärden
Välfärden
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Tal på internationella kvinnodagen
Jämställdhetslöfte för regering och statsförvaltning
Jämställdhet i EU
Nattis - Barnomsorg nattetid
Fritis

Jobben är avgörande
för pensionerna
Det enda sättet att säkra framtidens
pensioner är att skapa fler jobb och
bekämpa arbetslösheten i Sverige.
Socialdemokraternas mål - att Sverige
ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 är
därför viktigt för pensionerna.
Allt fler blir allt äldre. Det är en stor framgång för
vårt välfärdssamhälle. Pensionering kommer efter ett
långt arbetsliv där man under åren har satt av delar
av lönen till pension. Ju mer pengar som kommer in
i pensionssystemet, desto mer kommer ut i form av
pensioner. Att bekämpa arbetslösheten är därför
viktigt för pensionerna. Moderaterna lovade lägre
arbetslöshet och tuffare arbetslinje. Ambitionen var
inte fel. Men deras politik – att sänka skatten och
privatisera – fungerar inte.

	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Antalet långtidsarbetslösa har nära nog
tredubblats sedan 2007.
	

 	

 Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en
nivå kring 25 procent. Det är betydligt högre än
i de flesta andra jämförbara länder.
Socialdemokraternas viktigaste mål är att Sverige
ska nå lägst arbetslöshet i EU 2020. Fler jobb och
lägre arbetslöshet är den viktigaste vägen till att få
bra pensioner.
För att pensionssystemet ska ge tillräckligt höga
pensioner behöver det vara stabilt, såväl ekonomiskt
som politiskt. En bred, blocköverskridande
överenskommelse om pensionerna är därför viktig.
Socialdemokraterna är beredda att ta ansvar för
dagens pensioner bland annat genom att minska
arbetslösheten, och för morgondagens pensioner,
genom att medverka till nödvändiga förändringar i
pensionssystemet.
I dag är sysselsättningsgraden bland män betydligt
högre än bland kvinnor. Kvinnor har generellt lägre
löner än män. Det medför även att kvinnors

pensioner är lägre än mäns. Ökad jämställdhet i
arbetslivet och bättre arbetsvillkor är den viktigaste
insatsen för att höja kvinnors pensioner.
Sverige är det enda landet i världen som beskattar
pensionärer högre än löntagare. Det är oacceptabelt.
Pension är uppskjuten lön och det finns ingen
rättvisa i att pensionärer ska beskattas högre än
löntagarna.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


säkra pensionerna genom att bekämpa
arbetslösheten. Sverige ska nå lägst
arbetslöshet i EU 2020
	

 	

 att skatteklyftan ska slutas genom att skatten
för pensionärer sänks
	

 	

 förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö så att
fler orkar arbeta fram till pensioneringen
	

 	

 höja kvinnors pensioner genom ett mer
jämställt arbetsliv.
Pensionär Äldreomsorg

Välfärd och trygghet
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Förändringar i pensionsöverenskommelse
Sänkt skatt för pensionärer
Jobbmisslyckande påverkar pensionerna
Eneroth om pensionsutredningens slutsatser
Eneroth kommenterar PPM

Riskkapital för fler
och växande företag
Förverkligande av de skarpaste
idéerna skapar framtidens jobb.
Socialdemokraterna vill stärka
Sveriges innovationsklimat och
förbättra tillgången till statligt
riskkapital. Det ger fler företag
möjlighet att förverkliga idéer och
anställa fler.

Vi väljer en väg med starkare
företagande, inte svagare välfärd.
Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land.
Runt om i världen efterfrågas svenska varor och
tjänster. Det är viktigt för jobb och välfärd i vårt
land.
Men nu tappar Sverige konkurrenskraft. Det
bekräftas av internationella jämförelser. Andra länder
flyttar fram sina positioner med kraftfulla

investeringar i innovation, forskning och utveckling.
Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och bättre
förutsättningar för jobb. Nu visar verkligheten att
deras svar på varje samhällsproblem – att sänka
skatten och privatisera – inte fungerar.
	

 	


Arbetslösheten har ökat och bitit sig fast på
mycket höga nivåer - högre än i jämförbara
länder.
	

 	

 Sverige tappar konkurrenskraft i internationella
jämförelser som till exempel World Economic
Forums ranking.
	

 	

 Företagen i Sverige har sämre tillgång till
riskkapital under de allra tidigaste faserna,
jämfört med flera andra länder.
Sverige behöver en annan riktning. Vi
socialdemokrater har ett mål som är viktigare än alla
andra. Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020.
Det kräver mer samarbete och investeringar i
framtiden så att svenska företag kan växa och
anställa fler.
Vi vill stärka Sveriges innovationsklimat och
förbättra riskkapitalförsörjningen till företagen.
Riskkapital är en viktig förutsättning för att
entreprenörer och företag ska kunna fullfölja idéer
och skapa färdiga produkter att sälja på marknaden.

Dagens statliga riskkapitalsystem är inte effektivt
och behöver göras om. Snäva regler låser in kapital
till vissa branscher och områden och kommer inte
företagen till nytta. Det gör att företagen missar
viktiga investeringar som skulle stärka dem i den
globala konkurrensen och öka möjligheterna att
anställa fler. Med bättre riskkapitalförsörjning skapas
nya jobb i fler och växande företag.

Vi socialdemokrater vill:
	

 	


skapa ett nationellt innovationsråd där
representanter från politik, näringsliv, akademi
och arbetsmarknadens parter samarbetar för att
Sverige ska vara världsledande på att ta fram
nya produkter, tjänster och affärsidéer
	

 	

 effektivisera det statliga riskkapitalet så att det
kommer företagen till nytta
	

 	

 skapa en ny Innovationsfond som ska fokusera
på att hjälpa företag med investeringar i tidiga
skeden.
Ekonomi Jobb

Jobb
	

 •	

	

 •	


90-dagarsgaranti
A-kassan
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Arbete
Arbetsförmedlingen
Arbetskraftsinvandring
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Deltid - Heltid
Den svenska modellen
Export
Fas 3
Funktionsnedsättning
Innovation
Integration och mångfald
Jobb
Jämställdhet
Kollektivavtal
Näringspolitik och konkurrenskraft
Regional tillväxt
Rekryteringsgap
Socialbidrag
Strategisk samverkan
Ungdomsarbetslöshet
Yrkesintroduktionsjobb

Relaterat
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

Sjukförsäkringen - en
brygga till arbete
Vi socialdemokrater vill ha en
sjukförsäkring som innebär att den
som är sjuk och inte kan arbeta ska ha
rätt till snabb rehabilitering tillbaka till
arbete, och ekonomisk trygghet under
den tid det tar.
Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att
gå sönder. Moderaterna lovade lägre arbetslöshet
genom en tuffare arbetslinje. Men moderaternas
försämringar i sjukförsäkringen har inte underlättat
för fler att komma tillbaka i arbete.
Moderaterna har konstruerat en sjukförsäkring som
tar sin utgångspunkt dels i att om människor bara

blir tillräckligt fattiga kommer de inte att vara sjuka,
dels i ett antal tidsgränser som ensidigt riktar sig mot
den person som är sjuk. Vid ett svårt
sjukdomsbesked kommer nu inte bara en betydande
oro över sin egen hälsa utan också för hur man ska
klara hus och hem och om man blir frisk tillräckligt
snabbt. Försämringarna har slagit särskilt hårt mot
kvinnor.
	

 	


Cirka 75 000 personer har hittills uppnått den
bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.
	

 	

 70 procent av dem som utförsäkras är kvinnor.
Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för
att utveckla vår samhällsmodell. Där vi ställer krav
på varandra och hjälps åt. När människor inte längre
kan lita på sjukförsäkringen växer behovet av att
teckna privata kompletterande försäkringar. Ett
system där var och en löser sin egen försäkring blir
dyrt och en del människor skulle på grund av
funktionshinder eller sjukdom inte kunna teckna en
försäkring. Det gäller också personer som jobbar i
vissa arbetsmiljöer med hög risk för skador eller
arbetslöshet.

Sjukförsäkringen ska finansieras gemensamt genom
arbete och avgifter på lönen och alla ska kunna lita
på att den träder in när det behövs. Vi betalar när vi
är friska och får tillbaka när vi är sjuka.
En förutsättning för att socialförsäkringarna ska vara
hållbara är att alla som kan jobba också gör det.
Utgångspunkten är att alla människor har rätt, men
också skyldighet, att efter sin förmåga bidra till
arbetslivet. En väl fungerande arbetslinje förutsätter
att var och en av oss tar eget ansvar. Men samhället
måste också ta en del av ansvaret. Människor måste i
tid erbjudas ett stöd som är individuellt anpassat och
som förmår öka förutsättningarna för den enskilde
att återgå till arbete, i en eller annan form.
Det måste också finnas jobb att komma tillbaka till.
Därför har vi ett mål som är viktigare än alla andra:
Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020.

Vi socialdemokrater vill:

	

 	


	

 	

	

 	


höja taket i sjukförsäkringen så att fler kan få ut
80 procent av lönen under hela
sjukskrivningsperioden
stärka rehabiliteringen och se till att det finns
en fungerande företagshälsovård
ta bort den bortre tidsgränsen i
sjukförsäkringen.

Folkhälsa och sjukvård Jobb

Välfärd och trygghet
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Svenska modellen knakar i fogarna
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Sverige har högst arbetslöshet i Norden
Förändringar i pensionsöverenskommelse
S och LO bjuder in till presseminarium - Svenska
modellen – historia eller framtid?

Skatter
Det övergripande målet för vår
ekonomiska politik är att nå full
sysselsättning. Sverige behöver
investera i jobb och skola. För
Socialdemokraterna går mindre
klasser, fungerande vård och
investeringar i stärkt konkurrenskraft
före fler skattesänkningar.
Sverige är ett bra land att leva i. Men nu håller något
på att gå sönder. Inkomstklyftorna har vuxit.
Arbetslösheten är hög. De anställda i vården behöver
ta hand om allt fler gamla och sjuka. Moderaterna
lovade fler jobb och mindre utanförskap. Det var inte
fel. Men deras lösning att ständigt låta
skattesänkningar gå före en bra välfärd har istället
lett till ökad arbetslöshet.

400 000 människor är arbetslösa. Arbetslösheten är
högre i Sverige än många jämförbara
länder.Eleverna i svensk skola har sjunkande resultat
i läsförståelse, matematik och naturvetenskap
jämfört med andra länder.I den moderatledda
regeringens budget för 2014 är de ofinansierade
skattesänkningarna 20 gånger större än
investeringarna i skolan. Regeringen har sedan 2006
sänkt skatterna med 130 miljarder.
Valet står mellan fortsatta skattesänkningar och
nedskärningar eller investeringar i skola, fler jobb
och stärkt välfärd. Vi socialdemokrater vill se ett
land där vi samlas för att utveckla vår
samhällsmodell. Skatt ska betalas efter bärkraft.
Välfärd fördelas efter behov. Välfärden ska sättas
före nya stora skattesänkningar. Skatter behövs för
att kunna finansiera det vi tillsammans har nytta av.
Sverige har stora behov av investeringar i järnvägar,
tunnelbana, vägar, utbildning och forskning.
Insatserna mot skattefusket behöver förstärkas.
Skatter kan bara sänkas i den takt ekonomin tillåter.
Den moderatledda regeringen har skuldsatt hela

svenska folket med ineffektiva skattesänkningar som
inte lett till fler jobb.
Det övergripande målet för vår ekonomiska politik är
att nå full sysselsättning. Sverige ska ha lägst
arbetslöshet i EU 2020. Vi vill se en mer rättvis
fördelning av skatterna och driva en aktiv
jobbpolitik. Endast så vi kan kombinera ambitionen
om en välfärd i världsklass med en god utveckling
av hushållens inkomster. Vi tycker att det är viktigt
att hushållen vet vad som gäller och kan planera sin
vardagsekonomi långsiktigt. Därför vill vi behålla
jobbskatteavdragen för dem som tjänar under 60 000
kronor i månaden.

	

 	


inte göra förändringar i inkomstskatten för
vanliga inkomster. Vi vill behålla
jobbskatteavdraget för dem som tjänar under
60 000 kronor
	

 	

 inte återinföra fastighetsskatten
	

 	

 att skatteklyftan mellan pensionärer och
löntagare steg för steg ska avskaffas
	

 	

 att det finanspolitiska ramverket ligger fast.
Överskottsmål och utgiftstak säkerställer god
ordning i de offentliga finanserna.
Ekonomi

Ekonomi

Vi socialdemokrater vill:

	

 •	

	

 •	


	

 	


Relaterat

	

 	


att nya resurser till välfärden går före
omfattande skattesänkningar
avskaffa ineffektiva skattesänkningar och
nedsättningar av arbetsgivaravgifter och istället
satsa på att få unga arbetslösa i jobb inom 90
dagar

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


Ekonomi
Konsumentpolitik
Ge fler chans till sommarjobb
Jämställdhetslöfte för regering och statsförvaltning
Strategin har ändrats - inte politiken
Havererad regeringspolitik
Magdalena Andersson kommenterar regeringens
prognos

Det senaste på Sven Wimnells hemsida:
30 januari 2010 till 15 mars 2014.

Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav
om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre
samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf

De särskilda utredningarna finns förtecknade i följande pdf, som
också innehåller innehållsförteckningar till de senaste årens
utredningar.

Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och
landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013.
Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
I början är dokumenten uppdelade på olika kategorier, men från och
med 8 april 2011 (sidan 164) förtecknas de i kronologisk ordning,
varvid den senaste läggs underst.

Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och
landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013.
Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

De senaste utredningarna förtecknas här i kronologisk ordning
med den senast allra överst:

Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur
ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del
1-3. http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf

Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag
till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida
och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning
och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars
kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur
ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf

Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om
planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni
2013. http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf
Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på
tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1,
20 och 30 mars 2013. http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf

Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk
skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zszx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf
Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för
verksamheter som förändrar världen.
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren
2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren
2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren
2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf
Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för
privahushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen.
http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad
1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning,
diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf
Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och
socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning
och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf
Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och
byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i
Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf
Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i
februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 11 januari 2012:
Kulturutredningar och kulturbudgetar.
http://wimnell.com/omr70c.pdf

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla
världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur
ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs
ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio
huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs
om järnvägen i Strängnäs. http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011:
Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf
Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf
Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik
april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf
Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning.
Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas
extrakongress och början på ny politik. Jobbskatteavdragen. Skolan.
Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf
Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av
deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf
Sven Wimnell 18 feb 2011+ 21 mars: Till socialdemokraternas
valberedning. Om politik för en ny partiledare. + Till socialdemokrater
om kongressmaterial och framtidsplanering.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf
Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap,
framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska
forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf
Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för
verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i
skolan. Regeringens arbete.
http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf.
Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf
Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze.
Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf
Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd.
Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf
Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm.
Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)
Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets
förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En
fortsättning på 36-39za.
(http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)
Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och
välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

