
 
 

 

Rapport till Västdistriktets årskonferens  
                                     Kungälv den 25 februari 2018 
 
  
 Hej kamrater! 
 
Jag skriver en kort rapport till V-Västs DÅK-2018 som innefattar perioden efter jag blev 
Riksdagsledamot från och med den 1 november 2017, efter Wiwi-Anne Johansson har 
lämnat sitt uppdrag.  
 
Jag sitter i Civilutskottet som arbetande ersättare och är ansvariga för civilrätt, familjerätt, 
konsumentfrågor och regler för olika företagsformer. Jag är suppleant även i Trafikutskottet 

och i Socialutskottet. 
  
Vänsterpartiet i Riksdagen  
Viktiga händelser i Riksdagen under november-december månaderna som Vänsterpartiet 
hade initiativ eller var med, utom budgetarbete: 

         Vänsterpartiet har begärt en aktuell debatt med anledning av metoo. Den ägde 
rum 11 december. Rossana Dinamarka, Vänsterpartiets dåvarande feministisk 
talesperson, inledde debatten. Riksdagsdebatten visade att det finns flera förslag där 
partierna ligger nära varandra vad gäller lagstiftning, utbildning av rättsväsende och 
sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, men bara Rossana (V) kom med 
förslagen för ekonomisk jämlikhet - det som på riktigt kan bryta kvinnors 
underordning. 

         14 december arrangerade #maktenskorridorer en uppläsning i riksdagen. Tiotal 
kvinnliga riksdagsledamöter uppläste kvinnornas vittnesmål för sexuella övergrepp 
och kränkningar som skedde i maktens korridorer, i politiska livet. Riksdagsledamöter 
läste upp utvalda vittnesmål som var anonymt och blev mycket känsloladdat möte. 

         Det blev debatt om LSS och assistentfrågan i Kammaren. 

 

Riksdagen har klubbat Regeringens budgetförslag som innehåller bla en del reformer tack 

vare Vänsterpartiets förhandlingar med Regeringen under budgetprocessen. Några exempel: 

- Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet  

- CSN-lån för körkortsutbildning 

- CSN-lån höjning av bidragsdelen inom studiemedlen med 300 kr 

- Avdragsrätt fackavgift 

- Det dubblerade tandvårdsbidraget 

- Gratis simskoleundervisning för barn i förskoleklass. 

 

Det hände en del efter nyår.  

-Stoppa vinstjakten i välfärden: Regeringen och V har enats om att begränsa 

vinstmöjligheterna för utförare av välfärdstjänster. Skolan, förskolan, vuxenutbildningen, 

http://www.vansterpartiet.se/hojt-studiemedel-med-300-kr


äldreomsorgen, LSS, HVB-hem, missbruksvård och annan verksamhet enligt sociallagen – 

allt det omfattas av förslaget. Förslaget gick nu till lagrådet och i mars fattar sedan riksdagen 

beslut om vinstjakten ska få ett slut. 

Sjukvården ligger i en särskild tidsplan. En utredning ska ta fram ett nytt förslag för hur vi 

kan stoppa vinstjakten även i sjukvården och se till att pengar där går till det de är avsedda 

för. Förslag från den utredningen ska presenteras före sommaren och landar därmed rakt in i 

valrörelsen så att väljarna får ta ställning. 

 

-Riksdagsgruppen har lämnat in ett antal motioner, interpellationer och skriftliga frågor inom 

olika områden under perioden, bla. Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt 

partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada; Ett utvidgat straffrättsligt 

skydd för transpersoner. 

 

I övrigt driver Vänsterpartiet i Riksdagen frågor bla ensamkommandebarn, pensionssystemet, 

LSS, assistansfrågor, NATO, internationella solidaritet… 

 

Samtliga går att hitta på riksdagens hemsida, www.riksdagen.se   

 

Riksdagsgruppen beslutade 23 januari att fortsatt utse Mia Sydow Mölleby till gruppledare, 

Maj Karlsson till vice gruppledare, Jens Holm, Karin Rågsjö och Linda Snecker till övriga 

ledamöter i riksdagsgruppens förtroenderåd (Jonas Sjöstedt ingår i egenskap av 

partiordförande).  

 

Civilutskottet 

Civilutskottet som jag är arbetande ersättare i, förbereder nu olika motioner som hel eller dels 

tillhör utskottets ansvarsområde, tex delningsekonomin, obeställd reklam och 

telefonförsäljning,  reklam riktad till barn,  lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, 

konsumentvägledning. 

 

Mitt arbete 

Debatt i kammaren 
Jag höll mitt första anförande i Riksdagen den 29 november som handlade om V-motion ang. 
obligatorisk konsumentvägledning i kommunerna. Jag tog upp även spel- och reklamfrågan 
vilken skapat uppmärksamhet och fick positiva respons från olika håll. 
Den andra tal skedde den 13 december och handlade om ekonomisk brottslighet. 
Ni kan läsa/lyssna mina anförande här (Det finns ”anförandelista” bredvid videoklippen, där 
kan man hitta mitt namn): 

1-    http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/utgiftsomrade-18-
samhallsplanering_H501CU1 

2-    http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-

forslag/associationsratt_H501CU7 
 

Skriftlig fråga 
I februari hade jag en skriftlig fråga till statsrådet Heléne Fritzon (S) om Rättssäkra adoptioner. 

Under den senaste tiden har SVT Nyheter uppmärksammat eventuella oegentligheter vid adoptioner 

från Chile under 1970- och 1980-talen.  
Här är skriftlig fråga och svar: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/rattssakra-adoptioner_H511722  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/rattssakra-

adoptioner_H512722  
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Det finns även artiklar av de adopterade från Chile och adoptivföräldrar i media: 

https://www.sydsvenskan.se/2018-02-03/for-oss-adopterade-har-hela-var-varld-vants-upp-och-ner  

https://www.svd.se/ga-till-botten-med-oetiska-adoptioner  

 

Besök 

Jag besökte Borås i november för studie om kommunens konsumentvägledning -verksamhet. Det blev 

en givande och lärorik dag med partikamrat Ida Legnemark, kommunalråd för Vänsterpartiet, och 

andra nämndansvariga och medarbetare. Boråskommunen har imponerande konsumentstöd 

verksamhet som borde följas av andra kommuner. 

 

Intervju 

Tidskriftningen EMPATI intervjuade med mig om gode män systemets problem och Vänsterpartiets 

lösningar. Jag sa vid intervju bla: 

-Insyn och kontroll är otillräckliga i dag men vi anser att systemet med frivilliga ideella insatser i 

grunden är bra. Men brister hos kommuner och länsstyrelser påverkar rättssäkerheten.  Vi stödjer 

tanken att en myndighet eller en länsstyrelse får  huvudansvar för tillsyn och stöd till 

överförmyndarna.  

-När  ställföreträdaren missköter sig i dag kan leda till stor skada och lidande för huvudmännen. Det 

bör därför införas ett kommunaltsolidariskt skadeståndsansvar för förmögenhetsbrott som en 

ställföreträdare vållat huvudmannen inom ramen för sitt uppdrag. 

-Vi ser gärna utredning  och på sikt en översyn av hela lagstiftningen. Däremot vill vi inte ha en 

professionalisering i form av privata företag som ersättning för dagens system.  Inte heller vill vi se 

kommunala tjänstemän i stället för gode män. Det skulle skapa lojalitetsproblem  vid en eventuell 

konflikt mellan huvudmannen och andra kommunala instanser.” 

 

  

Kamratliga hälsningar! 
 
 
Partille, 15 februari 2018 
  
Hamza Demir 
Riksdagsledamot (V) 
Suppleant i Civilutskottet, Trafikutskottet, Socialutskottet 
hamza.demir@riksdagen.se 
072-246 83 00 
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