Lars-Erik Lövdén
Heléne Fritzon
Andreas Schönström

Malmö
Kristianstad
Malmö

Andreas Kjellander
Daniel Wolski

Malmö
Malmö

Ann-Margret Kjellberg, ordförande, Båstad
Peter Persson, Bjuv

Eva Örtegren, Landskrona

Susanne Asserfors, Höör

Stefan Pinjefors, Malmö

Bertil Troberg, Kristianstad

Tamara Cifuentes, Burlöv

Inger Åbonde, Tomelilla

Mickey Magnusson, Helsingborg

Bo Carlqvist, ordförande, Malmö
Layal Chidiac, Trelleborg

Rune Sandström, Kävlinge

Klara Strandberg, Lund

Anette Ellis, Malmö

Anders Bengtsson, Östra Göinge

Monica Ero, Hässleholm

Vehid Stovrag, Helsingborg

Gabriele Goldhammer, Eslöv

Niklas Karlsson, ordförande

Landskrona

Annelie Karlsson
Joakim Sandell
Anna Ingers
Henrik Fritzon
Elin Gustafsson
Magnus Alm
Kerstin Persson
Kent Mårtensson

Kristianstad
Malmö
Helsingborg
Kristianstad
Lund
Skurup
Klippan
Ystad

10.30

Val av ordförande för en tid av två (2) år

10.35

Val av fem ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två (2) år

14.00

Val av två ledamöter i verkställande utskottet för en tid av två (2) år
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14.30

Val av fem suppleanter i distriktsstyrelsen för en tid av ett (1) år

15.00

Val av tre revisorer för en tid av ett (1) år

15.05

Val av tre revisorsuppleanter för en tid av ett (1) år

16.00

Val av 13 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år

Ingela Andersson

Helsingborg, sammankallande

Leif Jakobsson
Anders Magnhage
Inger Åbonde
Torbjörn Lövendahl
Marianne Nilsson
Anders Tell
Lena Näslund
Ronny Sandberg
Eleni Rezai
Eva Örtegren
Ingrid Ek, Ystad
Marie Nilsson

Malmö AK
Höör
Tomelilla
Staffanstorp
Hässleholm
Kristianstad
Trelleborg
Åstorp
Lund
Landskrona
Ystad
LO-distriktet

Övriga nominerade:
Pierre Esbjörnsson
Cilla Dahl-Andersson
Roland Wiking
Christer Landin

Skurup
Trelleborg
Sjöbo
Bjuv

Distriktsstyrelsen begär bemyndigande att bidraga med ekonomiskt stöd till ungdoms-, kvinnooch Socialdemokrater för Tro och Solidaritet samt Unga Örnar i Skåne och Arbetarrörelsens
arkiv i Skåne efter de behov och möjligheter som föreligger.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att

kongressen bifaller förslaget.
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Distriktskongressen 2018 föreslås vara två dagar. I samband med distriktskongressen kommer
Skåneprogrammet att behandlas. Under 2018 kommer en valkonferens att hållas för att fastställa
valsedlarna till regionfullmäktige och riksdag och en nomineringskonferens kommer att hållas för
att nominera till de regionala uppdragen. Distriktsstyrelsen har en ambition att båda dessa
konferenser ska hållas utanför Malmö.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att

distriktskongressen hålls i Malmö den 7 och 8 april 2018.

Nedan anges bostadsbyggandet per kommun. På kommande sidor redovisas bostadsbyggandet i
Stormalmö, Skåne övriga landet. Siffrorna är hämtade från Statistiska Centralbyråns rapport över
bostadsbyggandet. Hela rapporten finns att ta del av på deras hemsida.

Bjuv
Bromölla
Burlöv

2011

2012

2013

2014

2015

15
68
115

17
8
10

10
6
90

45
5
6

2
28
2
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Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge
Totalt

88
1
152
56
124
64
14
16
59
63
18
215
583
713
21
3
20
5
11
96
42
24
8
36
109
64
1
19
23
3

74
58
508
73
144
5
58
74
209
104
37
40
735
1 140
20
4
105
47
18
43
38
21
12
82
171
100
10
72
32
3

118
162
590
47
179
10
2
10
159
86
20
181
566
1 034
3
20
57
4
52
62
0
73
5
20
143
17
27
142
3
15

88
33
825
10
65
1
90
10
146
32
117
162
562
1 837
2
0
24
2
39
44
3
89
2
36
34
73
37
166
30
16

44
46
499
163
102
11
0
4
130
10
110
105
783
1 349
12
4
40
0
13
15
16
2
6
28
97
19
0
151
25
3

2 849

4 072

2 879

4 631

3 819

Den redovisning av bostadsbyggandet i landet som vi normalt har med i bostadsrapporten är
ännu inte publicerad av SCB så därför kan vi inte redovisa den.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att
att
att

utse fyra valberedningar för riksdagslistorna, en för Malmö kommuns valkrets, en för
Skånes läns västra valkrets, en för Skånes läns södra valkrets och en för Skånes läns norra
och östra valkrets,
respektive valberedning tar fram kandidatlistor vilka senare föreläggs den av
distriktsstyrelsen fastställd valkonferens (tid fastställs senare),
valberedningarna i varje valkrets utgörs av en representant från varje i valkretsen ingående
arbetarekommun respektive den av Malmö arbetarekommuns representantskap valda
valberedning, samt representanter för distriktsstyrelsen,
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att
att
att
att
att

i valberedningen ska ingå en representant från kvinnodistriktet, SSU-distriktet och Tro
och Solidaritet vilka ska vara boende inom valkretsen,
distriktsstyrelsen tillsätter ordförande plus ytterligare två representanter i respektive
valberedning,
distriktsstyrelsen fastställer ledamöterna i valberedningarna utifrån arbetarekommunernas
nomineringar (nomineringstiden fastställs senare),
de av valkonferensen fastställda valsedlarna för val till ordinarie riksdagsval fastställs att
även gälla vid eventuella extra riksdagsval under mandatperioden,
vid valkonferensen äger endast ombuden inom respektive valkrets rösträtt avseende listor
i den egna valkretsen.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att
att
att
att
att
att
att
att
att

utse sex valberedningar för regionfullmäktigelistorna, Nordvästra Skånes valkrets,
Nordöstra Skånes valkrets, Sydöstra Skånes valkrets, Mellanskånes valkrets, Sydvästra
Skånes valkrets samt Malmö kommuns valkrets,
respektive valberedning tar fram kandidatlistor vilka senare föreläggs den av
distriktsstyrelsen fastställd valkonferens (tid fastställs senare),
valberedningarna i varje valkrets utgörs av en representant från varje i valkretsen ingående
arbetarekommun respektive den av Malmö arbetarekommuns representantskap valda
valberedning, samt representanter för distriktsstyrelsen,
i valberedningen ska ingå en representant från kvinnodistriktet, SSU-distriktet och Tro
och Solidaritet vilka ska vara boende inom valkretsen,
distriktsstyrelsen tillsätter ordförande plus ytterligare två representanter i respektive
valberedning,
distriktsstyrelsen fastställer ledamöterna i valberedningarna utifrån arbetarekommunernas
nomineringar (nomineringstiden fastställs senare),
distriktsstyrelsen får kongressens uppdrag att utse valberedning som har till uppgift att
förbereda de val som förrättas av regionfullmäktige efter valet 2018,
distriktsstyrelsen får i uppdrag att kalla till valkonferens efter valet 2018 för att välja
ledamöter och ersättare till styrelser och nämnder inom Skåne län jämte övriga regionala
uppdrag,
vid valkonferensen äger endast ombuden inom respektive valkrets rösträtt avseende listor
i den egna valkretsen.

Undertecknad kandiderar för Socialdemokraterna i val till:
☐
☐
☐

Regionfullmäktige Skåne
Riksdagen
Europaparlamentet

☐
☐

Stiftsfullmäktige för Lunds stift
Kyrkomötet

Att företräda socialdemokratin innebär ett förtroende från medlemmarna och väljarna. Vårt gemensamma
mål för det politiska arbetet är att tillsammans förändra och utveckla samhället utifrån de
socialdemokratiska värderingarna. Som kandidat är du en offentlig person och förväntas agera som ett
föredöme såväl i det offentliga som privata.
Partidistriktets valledning är ansvarig för den regionala valrörelsen och har till uppgift att stärka partiet.

I valrörelsen förbinder jag mig:
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att
att
att
att
att

i valrörelsen bidra till framgång för partiet i en sammanhållen valrörelse,
delta aktivt i den av partiet organiserade utåtriktade verksamheten,
stå till valledningens förfogande under hela valrörelsen,
eventuella bidrag, såväl till partiet som till enskilda kandidater, redovisas till valledningen samt att
medlen disponeras av valledningen i samråd med aktuella kandidater,
inte bedriva personvalskampanj eller presentera personvalsinslag utan godkännande från
partidistriktets styrelse.

I valrörelsen godkänner jag:
att

partiet presenterar mig som kandidat med text och bild i broschyrer och på hemsidor i enlighet med
det underlag som jag lämnar in.

Om jag blir invald i Regionfullmäktige/Riksdagen/Europaparlamentet/
Stiftsfullmäktige/Kyrkomötet förbinder jag mig:
att
att
att
att
att

att
att

upprätthålla en fast och obruten kontakt med partiorganisationen, till exempel genom att
regelbundet delta i mötesverksamheten,
delta aktivt i partiets utåtriktade arbete,
erlägga så kallade kansliavgifter och gruppavgifter som beslutas av partiet och partigrupp,
ingå i regionfullmäktigegruppen/riksdagsgruppen/europaparlamentsgruppen/
stiftsfullmäktigegruppen/kyrkomötesgruppen och delta i dess möten,
följa regionfullmäktigegruppen/riksdagsgruppen/europaparlamentsgruppen/
stiftsfullmäktigegruppen/kyrkomötesgruppen majoritetsbeslut och endast rösta mot partilinjen i
regionfullmäktigegruppen/riksdagsgruppen/europaparlamentsgruppen/
stiftsfullmäktigegruppen/kyrkomötesgruppen om gruppen har gett sitt godkännande till detta,
i övrigt följa de skyldigheter som stadgarna föreskriver för förtroendevalda,
avsäga mig mitt uppdrag om mitt medlemskap i partiet upphör.

Om jag blir invald i Regionfullmäktige/Riksdagen/Europaparlamentet/
Stiftsfullmäktige/Kyrkomötet godkänner jag:
att

partiet presenterar mig som politiker med text och bild i broschyrer och på hemsidor.

Jag är också medveten om de rättigheter och skyldigheter som stadgarna föreskriver för medlemmar och
förtroendevalda.

- Vägledande för valberedning för regionala och nationella uppdrag

Partiets valsedlar ska upprättas så att jämn könsfördelning tillgodoses. En fortgående
nyrekrytering av yngre krafter ska tillgodoses.
Riks-, regional- och kommunalpolitiska uppdrag bör fördelas på så många som möjligt.
Partikongressen 2009 beslutade att ha som målsättning att 25 procent av de valbara på
Socialdemokraternas listor ska vara under 35 år.
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För att förbereda fastställandet av valsedel till riksdagsval utser distriktets ordinarie kongress en
valberedning året före det år riksdagsval äger rum.
För att förbereda fastställandet av valsedel till landstingsval beslutar distriktets ordinarie kongress
året före det år landstingsval äger rum på vilket sätt valberedning ska utses.
För att förbereda val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet utses i samråd med partistyrelsen en
valberedning för varje stift bestående av representanter för de partidistrikt som helt eller till del
ingår i stiftet.
Inom valberedning kan arbetsutskott utses.
I partidistriktets valberedning bör minst en representant från partidistriktets fackliga utskott ingå.
Förslag på kandidater till riksdags- och regionval sänds till distriktsstyrelsen inom av denna
fastställd tid. Detta ska skriftligen meddelas arbetarekommuner och socialdemokratiska
föreningar och klubbar.
Partimedlemmar, till partiet anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga
utskott sänder förslag på kandidater till riksdags-, region- och fullmäktigeval till
arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Detta ska ske genom annonsering och
skriftligt meddelande till anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott.
Arbetarekommunen sänder till distriktsstyrelsen uppgift på alla föreslagna kandidater till riksdagsoch landstingsval. Arbetarekommunen kan i yttrande rangordna kandidaterna.
Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedning rätt att föreslå kandidater.
Valberedning gör upp förslag till valsedel för riksdagsval. Förslaget föreläggs distriktsstyrelsen för
yttrande.
Före den 1 mars valåret ska valberedningens förslag och distriktsstyrelsens yttrande behandlas på
distriktets valkonferens.
Valberedning gör upp förslag till valsedel för regionval. Förslaget föreläggs distriktsstyrelsen för
yttrande. Därefter behandlas valberedningens förslag och distriktsstyrelsens yttrande på
valkonferens i varje regionvalkrets.
Distriktsstyrelsen ordnar dessa möten eller valkonferenser före den 1 mars valåret. Grunderna för
representationsrätt vid sådan valkonferens fastställs av distriktets ordinarie kongress.
Förslag på kandidater till val som förrättas av regionmötet samma år som allmänna val ägt rum
förbereds av en valberedning som utses av partidistriktets årskongress. I valberedningen bör även
ingå representanter från partidistriktets och landstingsgruppens styrelser samt partidistriktets
fackliga utskott.
Förslag på kandidater till val som förrättas av landstingsmötet samma år som allmänna val ägt
rum sänds till distriktsstyrelsen inom av denna fastställd tid. Detta ska skriftligt meddelas till
arbetarekommuner, anslutna organisationer samt till arbetarekommunernas fackliga utskott.
Partimedlemmar, anslutna organisationer samt arbetarekommunernas fackliga utskott sänder
förslag på kandidater till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid.
Arbetarekommuns styrelse ska sända in uppgift på alla föreslagna kandidater till distriktsstyrelsen.
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Arbetarekommunerna kan i yttrandet rangordna kandidaterna.
Valberedningen upprättar förslag på kandidater. Partidistriktets valkonferens behandlar förslaget.
Därefter behandlar och fastställer regiongruppen samtliga valärenden och vidarebefordrar dessa
till regionens beredande organ.
Förslag på kandidater till fyllnadsval till styrelser och nämnder inom regionen och övriga
regionala organ förbereds av regiongruppens styrelse och partidistriktets styrelse. Val av nya
organ under mandatperioden bereds av styrelsen innan de lämnas till regionfullmäktigegruppen.





för att upprätthålla sambandet mellan uppdrag i kommun och region
för sambandet mellan uppdrag i regionstyrelsen och ledande nämnd-/styrelseuppdrag
följduppdrag
temporära uppdrag





bejaka erfarenhet, kompetens och förnyelse
bejaka mångfald
ha som ett långsiktigt mål att uppnå en jämn spridning av uppdragen som speglar samhället
och befolkningens sammansättning
uppmuntra/ta tillvara på de som vill byta uppdrag - ge möjlighet till en omstart



Förtroendevald som erhåller arvode för hel-, 75-procent eller halvtid eller motsvarande i
sammanlagd tid ska erlägga 2 procent av utgående bruttoersättning, dock högst 14 250 kronor.
Förtroendevald som erhåller arvode för med lägre ersättning än ovanstående erlägger 10 procent
av utgående bruttoersättning per år, dock högst 7 600 kronor.
Politiska sekreterare erlägger 2 procent av utgående bruttoersättning per år, dock högst 7 600
kronor.
De föreslagna taken på 14 250 respektive 7 600 kronor föreslås att årligen räknas upp med
samma procentsats som arvodena höjs.

8

Undantag från kansliavgift görs för de förtroendevalda som erhåller arvode från Kammarrätt,
Hovrätt, Länsrätt, Jurynämnd och Skattenämnder.
Förtroendevald som erhåller arvode från Region Skåne dras kansliavgiften av Region Skåne i
samband med utbetalningen.
Föreslagna kansliavgifter föreslås gälla från 1 januari 2019.

Distriktsstyrelsen tillsatte under 2016 en arbetsgrupp som hade i uppdrag att utveckla
distriktskongresserna. Arbetsgruppen har till styrelsen lämnat ett antal förslag som styrelsen
beslutat föreslå kongressen att anta.
Distriktskongresserna föreslås tematiseras för att särskilt uppmärksamma vissa politiska eller
organisatoriska frågor. Verksamhets- och ekonomisk berättelse, rapporter från riksdagsgrupp och
regionfullmäktigegrupp föreslås behandlas de distriktskongresser som hålls det år då val till
regionfullmäktige sker samt den i mandatperioden mellanliggande distriktskongressen. Övriga
rapporter som lämnas till kongressen lämnas endast de år som tematiserade kongresser hålls. Val
till styrelsen görs varje år och val av valberedning görs vartannat för varje mandatperiod med
möjlighet till eventuella fyllnadsval.
§4 Distriktskongress, Moment 1
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Distriktskongressen är partidistriktets högst beslutande organ. Distriktskongressen väljer
distriktsstyrelse, verkställande utskott och revisorer.
Distriktskongressen som hålls samma år som det är ordinarie val till regionfullmäktige
äger rum väljer för fyra år en valberedning som består 13 ledamöter.
Distriktskongressen behandlar vartannat år verksamhets- och ekonomisk berättelse och
revisionsberättelse och principiella politiska frågor.
Distriktskongress som hålls samma år som det är ordinarie val till regionfullmäktige
fastställer Skåneprogrammet som är vägledande för regionfullmäktigegruppen under den
påföljande mandatperioden.
Distriktskongresserna som hålls samma år som ordinarie val till regionfullmäktige och
den i mandatperioden mellanliggande behandlar samtliga inkommande motioner.
Distriktsstyrelsen fastställer vilka frågor som ska behandlas vid distriktskongresserna året
efter och året innan ordinarie val till regionfullmäktige.
§ 4 Distriktskongress, Moment 11
Motion ska behandlas av arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta
motionen som sin egen, besluta att sända den som enskild eller avslå den. Motion sänds efter
behandling av arbetarekommunens möte till distriktsstyrelsen. Sista dag för inlämnande är 31
januari.
§4 Distriktskongress, Moment 15
Partidistriktets verksamhets- och ekonomiska berättelse, rapporter från den gångna
kongressperioden från skånska riksdagsgruppen och regionfullmäktigegruppen ska av
distriktsstyrelsen föreläggas distriktskongressen som hålls samma år som ordinarie val till
regionfullmäktige och den i mandatperioden mellanliggande.
En utförlig redovisning av handläggningen och resultat av de beslut som fattas av
distriktskongresserna, ska av distriktsstyrelsen föreläggas distriktskongresserna som hålls
samma år som ordinarie val till regionfullmäktige och den i mandatperioden
mellanliggande.

Motion nr 1-25
Föredragande: Magnus Alm och Annelie Karlsson
Motion 26-31
Föredragande: Ali Ismail och Hillevi Larsson
Motion 32-52
Föredragande: Katrin Stjernfeldt Jammeh och Ola Möller
Motion 53-76
Föredragande: Anna-Lena Hogerud och Joakim Sandell
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Motion 77-88
Föredragande: Pia Ingvarsson, Johan Pettersson och Kerstin Nilsson
Motion 89-90
Föredragande: Elisabeth Stenberg Mischalski och Yasmine Larsson
Motion 91-93
Föredragande: Anna-Lena Hogerud och Niklas Karlsson
Motion 93-94
Föredragande: Inger Nilsson och Hillevi Larsson
Motion 95-102
Föredragande: Rikard Larsson
Motion 103-111
Föredragande: Stefan Svalö och Rikard Larsson
Motion 112-120
Föredragande: Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson
Motion 121-133
Föredragande: Kerstin Nilsson och Morgan Johansson

Motion 134
Föredragande: Stefan Svalö
Motion 135-138
Föredragande: Marianne Pettersson och Kent Härstedt
Motion 139-141
Föredragande: Maria Ward och Anna Wallentheim
Motion 142
Föredragande: Marie Granlund och Irene Nilsson
Motion 143-158
Föredragande: Ola Möller och Stefan Pettersson
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Motion 159-163
Föredragande: Maria Ward, Johan Andersson, Henrik Fritzon och Stefan Pettersson

Distriktskongressen föreslås ge styrelsen i uppdrag att utarbeta verksamhetsplaner varvid
särskilt följande skall prioriteras:
När människors möjligheter påverkas av att de tillhör en viss grupp, visar detta på
förekomsten av maktstrukturer. Klass, kön, etnicitet samt könsidentitet och sexuell
läggning är några av de faktorer som avgör människors frihet, oberoende av vilka de är
som individer.
Jämlikhet en förutsättning för verklig mångfald, eftersom den ger människor möjlighet att
följa sin egen fria vilja. När vi kan välja fritt utvecklas vi olika.
Strävan efter frihet och jämlikhet ska därför vara en naturlig del i vårt eget interna
partiarbete.
Medlemsvärvning: Partidistriktet ska prioritera medlemsvärvningen i sin verksamhet.
Genom stöd till arbetarekommunerna för att planera och genomföra värvningsaktiviteter
har vi målsättningen att under mandatperioden öka medlemsantalet.
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Facklig politisk verksamhet: Partidistriktets fackliga politiska verksamhet ska verka för
att stärka och utveckla organisationen för lokal facklig-politisk samverkan. Särskild vikt
kommer att läggas vid att förbättra förutsättningarna för samordning av samt öka antalet
arbetsplatsbesök och skapa kontinuitet i det facklig-politiska arbetet.
Organisationsförändringen i LO ska vi följa upp och anpassa samverkan i det lokala
arbetet.
Studier och utbildning: Partidistriktets studieverksamhet ska inrikta sig mot såväl
medlemmar som dem som innehar förtroendeuppdrag. Studieverksamheten ska vara ett
komplement till arbetarekommunernas introduktionsutbildningar för nya medlemmar.
Ledarskapsutbildningar som tar sikte på valet 2018 genomförs. Utbildningen för nya
medlemmar fortsätter att samordnas och ledarutvecklingen förstärks.
Opinionsbildning: Partidistriktet ska genom olika media bidra till att informera
medlemmar och organisationen för att därigenom ge stöd i den lokala och regionala
debatten. Genom valkretsorganisationen förstärker vi den nationella politiken och kopplar
samman den med den lokala och regionala politiken.
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