Protokoll fört vid Socialdemokraterna i Skånes

Distriktskongress 11 april 2015
Sommarlust, Kristianstad

§1 Kongressens öppnande
Mötet öppnas av Skånes socialdemokratiska partidistrikts ordförande Niklas Karlsson.
Inledningsanförande vid det skånska socialdemokratiska partidistriktets kongress, Sommarlust,
Kristianstad, lördagen den 11 april 2015
_________________________________________
Den skånska socialdemokratins kongress är samlad. Under dagen ska vi diskutera de utmaningar
samhället står inför, tydliggöra socialdemokratins uppgifter och gemensamt besluta om vårt partis
inriktning och politik. Kongressen ska behandla mer än 160 motioner och välja företrädare.
Varmt välkomna alla 350 ombud från våra 33 arbetarekommuner. Välkomna alla gäster, åhörare
och media. Välkomna alla representanter från våra sidoorganisationer, tidigare
distriktsordförande - idag representerade av Bengt Holgersson och Helene Fritzon - och gäster
från andra partidistrikt.
Vi hälsar också våra f.d. ombudsmän, f.d. distriktsstyrelsemedlemmar samt våra f.d. och
nuvarande riksdagsledamöter välkomna. Och partivänner, under helgen har vi den stora glädjen
att få hälsa partisekreterare Carin Jämtin välkommen.
Varmt välkomna till våra internationella gäster. Wir wünschen unsere Parteigenossen der
deutschen Sozialdemokraten herzlich willkommen bei uns!
Välkomna till Kristianstad och 2015 års skånska socialdemokratiska partidistriktskongress, som
jag med dessa ord förklarar öppnad.
***
Parentation
Bertil Johansson avled den 1 augusti 2014. Bertil föddes i Karlshamn och blev i tonåren medlem i
SSU och så småningom i partiet. 1961 blev Bertil ombudsman i Bohusläns partidistrikt. Tio år
senare flyttade Bertil till Lund och anställdes av Skånes partidistrikt med huvudsaklig uppgift att
fungera som sekreterare i landstingsgruppen i dåvarande Kristianstad län. I Lund engagerade
Bertil sig i fullmäktige.
Ett av Bertils fritidsintressen var fiske och ibland blev fiskarna han dragit upp extra stora när han
berättade om sin fångst. Willy Brandt uttalade sig så här när Bertil gick i pension: - Vi är ju olika i
den socialistiska familjen i Europa. Jag har sagt att socialismen och likformighet inte hör ihop.
Men det finns något utöver de grundläggande värderingarna vi har gemensamt: alla är avhängiga
av att det finns ombudsmän av den typ och karaktär som Bertil Johansson.
Leif Söderholm avled dagen innan julafton, den 23 december, 2013 Han arbetade som kontorist
på Skånes SSU-distrikts expedition i Malmö i över 30 år, fram till han gick i pension 2006. För
unga SSU:are, som hängde på expeditionen eller var arbetslösa under det tröstlösa 90-talet, fanns
Leif alltid där med en kopp kaffe och tid att snacka en stund. Leif var den som ringde en kamrat
som behövde lite stöd och som behövde känna sig efterfrågad.
Under året har flera medlemmar i det Skånska partidistriktet, som lagt ner mycket tid och arbete
för vår rörelse och kampen för jämlikhet och rättvisa, lämnat oss för alltid.

Det är med saknad vi bevarar deras minne men också med tacksamhet över att under många år
fått räkna dem som goda och engagerade kamrater i det politiska arbetet.
Vi tackar dem alla för deras insatser och kamratskap, lyser frid över deras minnen och hedrar
dem alla med en stunds tystnad.
***
Partivänner!
Sedan den skånska socialdemokratin träffades för ett år sedan har Sverige fått en ny regering.
Statsminister är nu socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven och i Region Skåne leder
Henrik Fritzon regionstyrelsen, båda två tillsammans med Miljöpartiet. Och av 33 skånska
kommuner leds 20 av dem av socialdemokratiska kommunalråd och
kommunstyrelseordföranden. I det avseendet blev valrörelsen en framgång och målsättning att få
socialdemokratiskt ledd regering och region lyckades.
Låt mig till er alla rikta ett varmt och innerligt tack för ert engagemang i valrörelsen. Utan alla
knackade dörrar, alla utdelade flygblad och alla genomförda samtal hade det inte varit möjligt. För
detta arbete ska ni alla känna er stolta, men också påminna oss den gamla valslogan, inte nöjda.
Den kommande mandatperiodens utmaningar är kanske större och snårigare än någonsin.
Låt oss se på verkligheten med nyktra ögon. Socialdemokratin vann inte valet. Vår möjlighet att
regera både landet, Region Skåne och många kommuner bottnar ytterst i en högerallians som föll
ihop, med ett moderat parti som den största förloraren. Och i missnöjet växte
främlingsfientlighet och rasism sig starkare. Sverigedemokraterna fördubblade sitt stöd i
riksdagen och på sina håll, inte minst i vår region, gjorde de större framgångar än så.
Till detta har det politiska landskapet också förändrats i så mån att antalet partier blivit fler, och
de parlamentariska situationerna blivit än mer komplicerade.
Det är i någon slags korseld från alla dessa förändringar som politiken nu ska utformas, förankras
och praktiskt genomföras. Låt mig peka ut två områden
För det första, vårt ansvar för partiet. Partiorganisationen är en ömtålig planta och måste vårdas
därefter. Vi måste inse att vår styrka och framgång ligger i att vi är en folkrörelse. Därför måste vi
arbeta så. Det tar inte fem minuter att via en app i telefonen övertyga människor om
socialdemokratins förträfflighet. Det krävs långsiktigt och målmedvetet arbete. Vårt ansvar och
överskuggande uppdrag är att agitera, utbilda och organisera. Tillfälliga kampanjer är bra, men de
gör skillnad på marginalen.
Folkrörelsen skapar stabilitet, effektivitet och utgör ryggrad i framgångsrikt politiskt arbete.
Minns alla Hjalmar Brantings ord: Håll ihop kamrater så går det er väl.
För det andra, vi måste ägna oss åt de verkliga problemen. Det går inte att peta i allt och
ingenting. På ett av riksdagsgruppens möten för någon vecka sedan travesterade LO-ordförande
Karl-Petter Thorwaldsson den gamle kommunistledaren CH Hermansson, och jag citerar: ”Det
är inte så djävla svårt om arbetslösheten är problemet, men gör något åt den. Tydliga, effektiva
åtgärder. Det går!”, slutcitat.
Både i Europa och i vårt land finns det risker för att massarbetslösheten är på väg att cementeras.
Stora klasskillnader utvecklas på många välfärdsområden. Sverige har i jämförelse med andra
länder alltjämt begränsade klyftor, men tillhör ett av en liten krets länder med de snabbast
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växande inkomstskillnaderna mellan fattiga och rika.
Vi vet att en stark och ansvarsfull ekonomisk politik är grundbulten i en politik för full
sysselsättning, men den måste nu kompletteras med åtgärder i arbetsmarknads-, utbildnings- och
näringspolitiken i form av:
a) en jobbgaranti för ungdomar för att motverka att ungdomar fastnar i hög arbetslöshet,
b) en mer aktiv utbildningspolitik som både ger mer resurser till skolan, den högre utbildningen
och vuxenutbildningen, så att de arbetslösa kan utbilda sig, och rusta upp sitt personliga kapital,
c) en återgång till den aktiva arbetsmarknadspolitiken med ökade satsningar på program som ger
ökad anställningsbarhet och kompetens samtidigt som det ökar chanserna att få ett jobb
Partivänner,
Låt mig avslutningsvis säga; I ljuset av det jag nu sagt är utmaningarna för politiken de
kommande åren stora och många. Vi måste vårda partiet och leva som vi lär. En folkrörelse
måste fungera som en folkrörelse.
Vi måste fokusera på att komma till tillbaka till full sysselsättning, vända utvecklingen mot ökad
ojämlikhet genom att förstärka olika välfärdsprogram (välfärdstjänster och socialförsäkringar) i
syfte att ”rädda” den generella välfärden och skapa ett anständigt arbetsliv med inriktning på det
goda arbetet.
Så kan socialdemokratin åter bygga landet. Varmt välkomna!

§2 Rapport över fullmaktsgranskningen
Stefan Pettersson, distriktsstyrelsens föredragande, meddelar att det till distriktsexpeditionen
inkommit ombudsfullmakter för 350 ombud från 33 arbetarekommuner.
Fullmakterna har granskats och avprickats före lördagens förhandlingar vid vilka 344 ombud var
närvarande.
Distriktsstyrelsen föreslår att fullmakterna ska ligga till grund för eventuella omröstningar under
kongressen. Beviljade permissioner finns antecknade i ombudsfullmakterna.
Beslut: Kongressen beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag.

§3 Val av:
A) Tre ordförande, tillika justerare
Till ordförande, tillika justerare, föreslår distriktsstyrelsen kongressen välja Heléne Fritzon,
Kristianstad, Lars-Erik Lövdén, Malmö, och Andreas Schönström, Malmö.
Beslut: Kongressen beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag.
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B) Sex sekreterare
Till sekreterare föreslår distriktsstyrelsen kongressen välja Petra Bergquist (huvudsekreterare),
Malmö, Daniel Johansson (huvudsekreterare), Malmö, Emma Bruce, Kristianstad, Jorun Koca
Jakobsson, Lund, , Henrik Månsson, Malmö, och Carolina Pettersson, Malmö.
Beslut: Kongressen beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag.
C) Rösträknare
Till rösträknare föreslår distriktsstyrelsen kongressen välja följande:
Lag 1
Asserfors, Susanne

Höör

Nyander, Lars
Berg, Hans
Örtegren, Eva
Eriksson, Agneta
Nilsson, Susanne
Svensson, Anders
Pllashniku, Shukrije
Arvastsson, Tommy

Ängelholm
Helsingborg
Landskrona
Malmö
Bromölla
Kristianstad
Ystad
Simrishamn

Lag 2
Carlqvist, Bo

Malmö

Blom, Peter.
Chidiac, Layal
Augustsson, Tommy
Cifuentes, Tamara
André, Peter
Nilsson, Eva
Strandberg, Klara
Ahlbin, Ann

Kävlinge
Trelleborg
Osby
Burlöv
Helsingborg
Höganäs
Lund
Östra Göinge

ordförande

ordförande

Beslut: Kongressen beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag.
D) Tio ledamöter i redaktionsutskottet
Till ledamöter i redaktionsutskottet föreslår distriktsstyrelsen kongressen välja Niklas Karlsson,
Landskrona, ordförande, Ingela Andersson, Helsingborg, Joakim Sandell, Malmö, Marika
Bjerstedt Hansen, Osby, Henrik Fritzon, Kristianstad, Elin Gustafsson, Lund och Magnus Alm,
Skurup.
Beslut: Kongressen beslutar enligt distriktsstyrelsens förslag.
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§4 Antagande av dag- och arbetsordning
Förslag till dag- och arbetsordning föreligger. Distriktsstyrelsen föreslår att punkt 17 och 18 på
dagordning behandlas gemensamt.
Mötesordförande redogör för distriktsstyrelsens förslag till arbetsordning.
Valberedningens ordförande, Claes Bloch, föredrar förslag till tidpunkter för valärenden för
behandling enligt valberedningens förslag.
Distriktsstyrelsens förslag till tider för förrättande av val vid 2015 års distriktskongress.
10.30

Val av ordförande för en tid av 2 år

10.35

Fyllnadsval av facklig ledare för en tid av 1 år

10.40

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

14.00

Val av fem ledamöter i verkställande utskottet för en tid av ett (1) år

14.50

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

16.00

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

16.30

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

17.00

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

Yrkanden
Björn Abelson, Lund, yrkar att föredragande har rätt till 3 minuters debattinlägg.
Niklas Karlsson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar avslag till förmån för distriktsstyrelsens
förslag.
Björn Abelson, Lund, vidhåller sitt förslag.
Beslut: Kongressen beslutar att godkänna distriktsstyrelsens förslag till dag- och
arbetsordning, samt att bifalla förslaget till tider för förrättande av val.

§5 Styrelsens berättelse över verksamheten 2014
Verksamhetsberättelsen föreligger.
Yrkanden
Gunnar Jönsson, Lund, uppmärksammar att medlemsutvecklingen är positiv men saknar
statistiken om medlemsutvecklingen under en tioårsperiod i verksamhetsberättelsen som
utlovades på föregående kongress och yrkar i övrigt bifall till verksamhetsberättelsen.
Niklas Karlsson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till Gunnar Jönssons förslag.
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Victor Nordin, Helsingborg, yrkar på korrigeringen att det finns tre s-studentföreningar i Skåne,
Lund, Malmö och Helsingborg, inte två som framgår av handlingen.
Beslut: Kongressen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna med
den föreslagna ändringen att det finns tre s-studentföreningar i Skåne och komplettering
av statistik för medlemsutvecklingen under en tioårsperiod.

§6 Årsbokslut 2014
Förslag föreligger.
Beslut: Kongressen beslutar att lägga Årsbokslut 2014 med godkännande till
handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2014
Förslag föreligger.
Mötesordförande Lars-Erik Lövdén, föredrar revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker att
distriktskongressen fastställer resultat- och balansräkningen, att förlusten disponeras enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Beslut: Kongressen beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§8 Beslut om ansvarsfrihet för 2014
Förslag föreligger.
Beslut: Kongressen beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, samt att fastställa resultatoch balansräkningarna och disposition av förlusten i enlighet med distriktsstyrelsens
förslag.

§9 Regionfullmäktigegruppens berättelse 2014
Henrik Fritzon, gruppledare i regionen, föredrar regionfullmäktigegruppens berättelse 2014 och
yrkar bifall till förslaget.
Beslut: Kongressen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§10 Skånska riksdagsgruppens berättelse 2014
Förslag föreligger.
Beslut: Kongressen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
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§11 Distriktsstyrelsens rapport över motioner behandlade vid 2014 års
distriktskongress
Förslag föreligger.
Yrkande
Gunnar Jönsson, Lund, ber om ett förtydligande i rapporten om behandlingen av motion 105
”Revidera minerallagen nu!” som antogs av 2014 års distriktskongress, angående de i rapporten
redovisade förändringarna i miljöbalken och hur det har bäring på de krav angående revidering av
minerallagen som fastställdes av distriktskongressen 2014. Gunnar Jönsson påpekar också att
partidistriktets hemsida bör uppdateras för att korrekt avspegla beslut av 2012 års
distriktskongress i fråga om stadgeändringar i enlighet med följande
”att stadgarna §4 moment 15 ändras till Distriktets verksamhetsberättelse, rapporter för den gångna
kongressperioden från den skånska riksdagsgruppen och regionfullmäktigegruppen, jämte utförlig redovisning av
handläggning och resultat av de beslut som fattats på föregående kongress, ska av distriktsstyrelsen föreläggas
kongressen,
att dessa handlingar skickas ut samtidigt som övriga kongresshandlingar enligt moment 12.”
Filip Roslund, Lund, efterfrågar svar angående motion nr 32 ”Slopa det fria skolvalet eftersom
det fria skolvalet är en av orsakerna till skolan förfall” som bifölls 2014. Rapporten saknas i
handlingarna.
Stefan Pettersson, distriktsstyrelsens föredragande, påpekar att motionen gällande det fria
skolvalet omnämns i ett utlåtande som behandlas senare på dagordningen och instämmer i att det
borde funnits med även i denna rapport. Frågan om det fria skolvalet och fritt sök kommer att
hanteras på en utbildningspolitisk konferens under året. Stefan Pettersson instämmer i att de av
kongressen tidigare tagna besluten angående stadgar skall verkställas i enlighet med Gunnar
Jönssons förslag.
Gunnar Jönsson, Lund, saknar svar på frågan angående om förändringar har skett i miljöbalken
sedan föregående år.
Marianne Pettersson, distriktsstyrelsen, översyn av minerallagen är igång och att vi följer frågan.
Beslut: Kongressen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna,
samt att stadgeändringar antagna av 2012 års kongress skall verkställas.

§12 Partistyrelsens representant har ordet
Carin Jämtin, partisekreterare, håller ett anförande till kongressen och framför varma hälsningar
från partistyrelsen, och från Blekinge partidistrikt som partisekreteraren gästat precis innan
ankomsten till Skåne.
Partivänner,
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Vi gick igenom två valrörelseperioder 2014, först EU-val och sedan riksdags-, region- och
kommunval.
Vi gjorde valrörelser. Vi genomförde dem fantastiskt. Och vi vann många val. Varför vann vi,
varför gjorde vi bra valresultat? För vi vann valen. Jag tycker vi ska vila i den känslan. Vi har en
socialdemokratiskt ledd regering. Ni är med i styren i tjugo av trettiotre kommuner. Sju var det
förra mandatperioden. Att gå från sju till tjugo är en himla stor bedrift. Att också vara med och
styra i landstinget, med en i och för sig besvärlig majoritetssituation men dock, är också det en
stor bedrift.
Vi gjorde en bra valrörelse, vi fick ett bra resultat. Och det beror på, såklart, trötthet på borgerlig
politik, men också en längtan efter socialdemokratisk politik, en längtan efter en politik som
sätter jämlikhet, solidaritet och allas gemensamma bästa i första rummet.
Och varför vann vi? Jo vi gjorde det ihop. Vi hade 2 miljoner samtal med väljare under förra året.
2 miljoner samtal. Smaka på den siffran. Vi värvade 15 397 medlemmar till vårt parti under förra
året. Det var det mesta på tjugo år. Vi var över 100 000 partimedlemmar vid årsskiftet. Vi 101
674 partimedlemmar vid nyår. Det är första gången på mer än tjugo år vi är mer än 100 000
partimedlemmar vid nyår.
För oss är det ju så att politik och organisation går hand i hand. Vi gick till val på en klassisk
socialdemokratisk politik i valmanifestet och vi hade en bra valrörelse. Därför vann vi.
Det var inte bara vi som vann. Framförallt var det borgarna som förlorade. Det i sig är jätte
härligt. Det är inte bara härligt för att vi får vara med och styra, utan det var en tydlig signal från
svenska folket att vi är trötta på en politik som sätter skattesänkningar och egoism i första
rummet. Vi vill ha en politik som sätter det gemensamma, allas frihet, jämlikhet och solidaritet i
första rummet. Det var det man ville ha. Det var det man röstade för. Nu gäller det att vi
levererar och jag ska återkomma till det. För det är nu det egentligen blir svårt.
När vi sitter med i styren i kommuner, i regionen och i regeringen i ganska knepiga
majoritetsförhållanden på nästan alla ställen där vi sitter och styr just nu. Men jag ska börja i en
annan ände.
Och det är något som för oss socialdemokrater är helt naturligt. Sverige är och ska vara ett öppet
land. Sverige är och ska vara ett land som ger en fristad för människor som flyr från krig och
förtryck, från förföljelse och från hot mot människovärdet och friheten. Sverige ska helt enkelt
vara ett land som tar emot flyktingar. Det är jag stolt över att vi är. Och jag är stolt för att vi
socialdemokrater och i en socialdemokratiskt ledd regering står upp för asylrätten, att vi ska ta
emot flyktingar och står upp för människovärdet i asylprocesser och flyktingmottagandet.
Morgan Johansson och Ylva Johansson gör ett fantastiskt jobb i att ta emot flyktingar och
etablera flyktingar. Det är en enorm utmaning när nu krigen härjar nära de europeiska gränser
och vi måste kunna ta emot människor på ett schyst sätt, på ett snabbare sätt och på ett bättre
sätt. Ylva Johansson driver på för snabbspår i etableringen genom att ha positiva samtal med
både arbetsgivare och fackföreningar. Arbetsgivarorganisationerna och företagen är mycket
positiva till att den här regeringen äntligen gör något konkret för att ge en möjlighet för
människor att etablera sig i Sverige. Det finns arbetskraftsbrist på många ställen och det är klart
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att de flyktingar som kommer hit, med en del hjälp, faktiskt kan komma mycket snabbare ut på
arbetsmarknaden än idag. Människor ska få möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, barn
ska ha möjlighet att gå i skolan och äldre ska ha möjlighet till en bra äldreomsorg även om man
har levt sitt yrkesliv någon annanstans. Det är stora utmaningar för kommunerna, jag är väl
medveten om det, även lite grann för regionerna med sjukvården. Men framförallt är det en stor
utmaning för kommunerna med flyktingmottagandet. Vi måste hjälpas åt mellan stat och
kommuner för att se till att etableringen blir bra för dem som kommer hit.
Under förra året så avslutade vi en stor studie där vi tittade på den nordiska modellen och hur vi
ska kunna stärka den i framtiden. Den nordiska modellen, som vi definierar den där, bygger på
tre ben. Den bygger på öppenhet, den bygger på en gemensamt finansierad välfärd där vi har
gemensam rätt till välfärden utifrån behov och den bygger på en arbetsmarknad som bygger på
kollektivavtalsmodellen. Det bygger med andra ord på att människor har möjlighet att jobba.
Komma ut på arbetsmarknaden oavsett om man har gått i skolan i Sverige eller i något annat
land. När vi tittade på de demografiska skillnaderna mellan de nordiska länderna så är det en sak
som sticker ut. Alla vet att vi kommer att ha problem med att lägre andel människor jobbar. Vi
som är i arbetsför ålder kommer att vara färre eftersom man lever längre, men man föder också
många barn. Men i Danmark och i Finland så är det inte bara så att andelen människor som
jobbar kommer att minska till 2030 utan antalet människor som jobbar och som är i arbetsför
ålder kommer att minska till 2030. Och det beror på en enda sak mina vänner, man tar inte emot
flyktingar. Man tar emot färre flyktingar än vad vi gör i de andra nordiska länderna. Så enkelt är
det. Människor som kommer till Sverige ska ha rätten att etablera sig. Vi behöver att de etablerar
sig. Under en tidsperiod blir det en stor utmaning för kommunerna. Det ska vi hjälpas åt att lösa.
Och den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer aldrig att tumma på öppenheten, asylrätten
och solidariteten.
Partivänner,
Jag vill fortsätta med en annan fråga, som också är en enorm utmaning. Den frågan gjorde den
förra regeringen ingenting åt. Klimatpolitiken. Klimatförändringarna är här, kemikalier
kemikalieutsläpp påverkar hälsan och miljön. Man måste göra något åt klimatproblem nu. Vi vet
att det går att göra någonting åt, för vi, vi har gjort det förut. Progressiv och modig klimatpolitik
med klimatinvesteringsprogram som gjorde skillnad där kommuner och stat arbetade ihop. Vi ska
se till att ta tag i klimat- och miljöfrågorna av både solidariska och egoistiska skäl. Det är bra för
oss och våra jobb att satsa på klimatpolitiken.
I december i år kommer klimatförhandlingarna att äga rum i Paris. Då förväntas Sverige gå före
och ställa tydliga krav och agera för en progressiv klimat- och miljöpolitik. Det kommer Stefan
Löfven se till att vi gör.
Det finns stora ideologiska skillnader i Sverige. Hur skapar vi samhällsförändringar. Gör vi det
tillsammans eller gör vi det bäst själv, var och en av oss. Vi ser att de som tror på politiken,
sådana som vi socialdemokrater. De som just förlorat makten tror att var och en är bäste dräng
och var och en ska skapa sin egen framtid. Det är dyrt, dumt och egoistiskt. Tydligast syns det i
jobbpolitiken. Arbetslösheten ökade, a-kassan blev sämre och människor som halkat in i
arbetslöshet fastnade allt längre i arbetslöshet. Några i borgerligheten trodde nog att
skattesänkningar skulle leda till fler jobb. Några av dem trodde nog inte det utan hade helt andra
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planer. Under åtta års tid satsade man på skattesänkningar, låglönesektorer och nedrustning av
arbetsmarknadspolitiken. Man sänkte skatten i tron att det skulle skapa fler jobb. Det gjorde inte
det, det skapade ökad arbetslöshet. Det skapade också en arbetsförmedling som inte hade
möjlighet att klara av sitt uppdrag. Man satsade på Fas 3 och definitivt på en del organiserad
brottslighet som har kommit i spåren av Fas 3 upphandling och annat. Det där ska vi nu komma
till rätta med. Det måste bli fler jobb men också en arbetsmarknadspolitik som gör att människor
kan ta de jobb som finns. Vi socialdemokrater vi väljer en helt annan väg än den borgerliga
regeringen gjorde. Såklart, vi tror på andra vägar och andra verktyg.
Vi har tre delar i vår jobbpolitik. Den första handlar om investeringar. Jag har precis åkt tåg
mellan Ronneby och hit till Kristianstad. Det funkade alldeles utmärkt, men tågen behöver
underhållas och byggas ut, men också vägsystemen. Vi behöver bygga bostäder och se till att
människor kan flytta hemifrån eller till jobb. Och vi behöver investera i klimatomställningen. Den
socialdemokratiskt ledda regeringen har skickat ut på remiss förändring av ROT-avdraget. Vi gör
det för att få loss pengar till att bygga fler bostäder. Vi kommer att behöva bygga minst 250 000
bostäder till år 2020. 156 av Sveriges kommuner har bostadsbrist. Det är långtifrån bara
storstadsregioner. Vi måste få igång byggandet i Sverige, vi måste få igång investeringar. Därför
har den socialdemokratiskt ledda regeringen vågat prioritera skattehöjningar, omjusteringar,
förändringar av ROT-avdraget för att faktiskt få loss pengar till mer byggande. Det tycker jag är
bra.
Den första punkten i vår jobbpolitik är investeringar. Den andra delen är samarbete med
näringslivet. Där har Stefan Löfven satt innovationsrådet på plats och har börjat träffat både
näringsliv, fackföreningsrörelse och forskare för att komma fram till en bättre innovationspolitik i
Sverige så att vi faktiskt kommer på nya jobbtillfällen.
Den tredje delen i vår jobbpolitik handlar om utbildning. Om satsningar på högre utbildning, på
folkbildning, på vuxenutbildning, på det livslånga lärandet. Om satsningar på en gymnasieskola
som faktiskt gör det möjligt att få till sig de kunskaper man behöver för att antingen kunna gå ut
och jobba eller fortsätta till högre utbildning. Utbildning är den tredje delen i vår jobbstrategi.
Vi kommer aldrig att tro på en linje där man sänker skatten och tror att det skulle leda till fler
jobb i Sverige. Det är ett långsiktigt gnetande som kommer att leda till fler jobb i Sverige. Ett
långsiktig gnetande för fler jobb och fler företag. Arbetslösheten ska bekämpas, men de
arbetslösa ska stödjas in till de nya jobben. Det är vår jobbstrategi.
Vänner,
När man tittar tillbaka på vår historia så är det något helt fantastiskt. Vi har gått från att vara ett
av Europas fattigaste länder till att vara ett av världens rikaste. Det är genom kloka politiska
beslut, genom modiga socialdemokratiska politiker. Som har sett att jobben och bekämpad
arbetslöshet är nödvändigt för att människor leva ett rikt liv och i jämlikhet. Den andra
förutsättningen är en välfärd värd namnet. Välfärden skapar jobb och är samtidigt en
förutsättning för jobben. Förra året kom Stockholms universitet med en rapport som sa att 140
000 människor som hade ett jobb hade tvingats sluta sitt jobb eller tvingats gå ner i arbetstid för
att äldreomsorgen inte var tillräckligt bra i de kommuner de bodde. Det var vuxna människor
vars gamla föräldrar började bli allt sämre. Och man kände sig tvungen att ta hand om sina gamla
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föräldrar för att äldreomsorgen var för dålig. Det var alltså människor som hade ett jobb som
tvingades gå ner i arbetstid. Vi behöver investera i välfärden och vi behöver investera så att de
som jobbar i välfärden har möjlighet att göra ett bra jobb. Det kommer att kräva mer resurser,
men det kommer också att kräva att vi ser över hur välfärden är organiserad. Så att de som jobbar
där får möjlighet att kunna göra det de är bäst på. Proffsen ska kunna vara proffs.
Ett av våra vallöften var att förhandla och kollektivavtala om bättre arbetsvillkor. Till det vallöftet
ska vi också leva upp. Jämställdhet uppnås genom att kvinnor får samma möjligheter på
arbetsmarknaden, en schyst löneutveckling och arbetsmiljö. 3,6 miljoner kronor på ett arbetsliv så
stor är skillnaden mellan en man och en kvinna enbart beroende på kön. Det är otidsenligt och vi
är väldigt tydliga med att det kommer vi att göra något åt. Den här regeringen är en feministisk
regering som kommer att jobba med en feministisk politik. Det första ämnet i höstens budget
som röstades ner var jämställdhet. Vi kämpar på för ett jämställdare Sverige.
Den här helgen samlas ni och många andra partidistrikt för distriktskongress. På onsdag börjar
vårkampanjen på temat Framtiden börjar i skolan. Då hoppas jag att vi är många partivänner ute i
på gator och torg i trappuppgångar och parker. Ojämlikheten i svensk skola har ökat. Jämlika
skolor där ungar med olika bakgrund där eleverna möter varandra och hjälper varandra ser vi
bättre resultat. Vi måste jobba för att öka resultaten i skolan och för att alla ungar går ut med de
resultaten de har rätt till. Alla ungar kan lära sig. Vi är beredda att satsa och se till att ge lärarna
rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Det är dags för en skolpolitik som sätter ungarna i
centrum.
Vi ska också prata om vinstjakten i välfärden. Regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på
detta. De företag som är i välfärden bara för vinstens skull. De har inte där att göra. Våra
skattepengar som är avsedda för skola, för vården för omsorgen ska användas till detta. Förslag
på detta ska regeringen ta fram, men vi måste hjälpas åt att bilda opinion bland borgerliga
människor. Det finns inte majoritet i riksdagen att få igenom de här förslagen nu, så vi måste
bygga opinion under de här kommande åren som gör det möjligt att få majoritet för att få bort
vinstintressena i svensk skola.
När Stefan Löfven läste upp regeringsförklaringen och sa att regeringen kommer att erkänna
staten Palestina, då kände jag stor stolthet över vårt parti som lång tid kämpat för att få en
regering som vågar ta det steget. Det fanns många som tyckte att det gjordes på fel sätt, men det
som har hänt är att fler länder i Europa har blivit inspirerade och tagit samma ställningstagande.
En tvåstatslösning är det vi vill ha, där två stater kan leva sida vid sida. Det kräver två stater, så vi
har erkänt staten Palestina.
Utmaningar är jobben, välfärden, skolan, klimatpolitiken och den internationella politiken. Att
skapa framtidstro och framtidshopp. Vi går snart till partikongress som handlar om jobben och
folkrörelsen. Framtidens jobb och Framtidens folkrörelse. Och det är tillsammans vi om 1247
dagar vinner nästa val. För då går vi till allmänna val i Sverige igen.
Tack för att ni har lyssnat!
Niklas Karlsson, partidistriktets ordförande, tackar partisekreteraren för hälsningen och för ett
inspirerande tal och skickar med henne ett löfte från den skånska socialdemokratin. Det är två
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delar. Det ena är att vi kommer att vårda och utveckla partiorganisationen. Vi är en folkrörelse,
och vi ska leva och vi ska utvecklas så. Det andra är att vi kommer ta ansvar för och utveckla den
socialdemokratiska politiken, att förankra och fullfölja den i kommunerna och i Region Skåne.
Niklas Karlsson vill också skicka med partisekreteraren att när vi samlas för partikongress i maj så
kommer hon att få se framför sig en skånsk socialdemokrati som är full av entusiasm och
engagemang och som tänker göra avtryck sista helgen i maj.

§13 Val av:
A) Ordförande, två år
Valberedningens föredragande, Claes Bloch, föreslår omval av Niklas Karlsson, Landskrona.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
B) Fyllnadsval av Facklig ledare, ett år
Valberedningens föredragande, Claes Bloch, föreslår nyval av Magnus Alm, Skurup.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
Jimmy Runesson, avgående facklig ledare, önskar den nyvalda facklige ledaren och
distriktsstyrelsen lycka till i det fortsatta facklig-politiska arbetet.
C) Fem ledamöter i distriktsstyrelsen, två år
Valberedningens föredragande, Claes Bloch, föreslår omval av Ingela Andersson, Helsingborg,
Rikard Larsson, Staffanstorp, Pia Ingvarsson, Simrishamn, Irene Nilsson, Hässleholm, samt nyval
av Johan Pettersson, Klippan.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
D) Fem ledamöter i verkställande utskottet, ett år
Valberedningens föredragande, Claes Bloch, föreslår omval av Niklas Karlsson, Landskrona,
Ingela Andersson, Helsingborg, Joakim Sandell, Malmö, Annelie Karlsson, Kristianstad, samt
nyval av Magnus Alm, Skurup.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
E) Fem suppleanter i distriktsstyrelsen, ett år
Valberedningens föredragande, Claes Bloch, föredrar och föreslår omval av Ali Ismail, Lund,
Anna-Lena Hogerud, Lund, Ola Möller, Helsingborg, Marie Granlund, Malmö, och Marianne
Pettersson, Trelleborg.
Yrkanden
Anders Svärd, Svalöv, föreslår David Lenander, Svalöv, som suppleant i distriktsstyrelsen.
Claes Bloch yrkar bifall till valberedningens förslag.
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Mötesordförande Lars-Erik Lövdén ställer yrkandena under proposition och finner att
valberedningens förslag bifalles av distriktskongressen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
F) Tre revisorer, ett år
Valberedningens föredragande, Claes Bloch, föreslår omval av Stig Svensson, Lund, Birgit
Hansson, Malmö, och Jan-Erik Andersson, Tomelilla.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
G) Tre revisorssuppleanter, ett år
Valberedningens föredragande, Claes Bloch, föreslår omval av Rose-Marie Carlsson, Malmö,
Jasenka Mauzer Åkerlund, Ystad, samt nyval av Anders Magnhagen, Höör.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
H) Tretton ledamöter i valberedningen, ett år
Distriktsstyrelsens föredragande Niklas Karlsson föreslår val av Claes Bloch, Malmö,
sammankallande, Christine Axelsson, Malmö, Anders Tell, Kristianstad, Inger Åbonde, Tomelilla,
Torbjörn Lövendahl, Staffanstorp, Christina Lundin, LO-distriktet, Ronny Sandberg, Åstorp, Eva
Örtegren, Landskrona, Anders Magnhagen, Höör, Marianne Nilsson, Hässleholm, Ingrid Ek,
Ystad, Eleni Rezaii, Lund, och Angelica Gustafsson, Helsingborg.
Niklas Karlsson, distriktsstyrelsens föredragande, redogör för distriktsstyrelsens förslag.
Yrkanden
Torbjörn Karlsson, Trelleborg, föreslår Cecilia Dahl Anderson, Trelleborg, som ledamot i
valberedningen.
Anna Ahlzén Wikberg, Eslöv, föreslår Cecilia Lind, Eslöv, som ledamot i valberedningen.
Ingrid Nyman, Hässleholm, tillstyrker distriktsstyrelsens förslag om Marianne Nilsson,
Hässleholm, som ledamot i valberedningen.
Tonka Frodlund, Helsingborg, tillstyrker distriktsstyrelsens förslag om Angelica Gustafsson,
Helsingborg, som ledamot i valberedningen.
Anders Karlsson, Landskrona, tillstyrker distriktsstyrelsens förslag.
Fredrik Wiberg, Kristianstad, tillstyrker distriktsstyrelsens förslag.
Carina Svensson, Malmö, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Lars-Erik Lövdén ställer yrkandena under proposition och finner bifall för
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsen förslag.
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§14 Distriktsstyrelsens förslag angående Anslag till ungdoms-,
kvinnodistrikt och Tro och Solidaritet samt Unga Örnar i Skåne
och Arbetarrörelsens arkiv i Skåne
Distriktsstyrelsen begär bemyndigande att bidraga med ekonomiskt stöd till ungdomsdistrikt,
kvinnodistrikt och 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.

Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

§15 Distriktsstyrelsens förslag angående Avgifter
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att

medlemsavgiften till partidistriktet är oförändrad, det vill säga 45
kronor för 2016.

Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

§ 16 Distriktsstyrelsens rapport angående Bostadsbyggandet i Skåne
Rapporten föreligger och siffrorna är hämtade från Statistiska Centralbyråns rapport över
bostadsbyggandet.
Beslut: Kongressen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 17 och §18 Distriktsstyrelsens rapport angående Utveckling av region
i södra Sverige och sydsvensk regionbildning
Henrik Fritzon, distriktsstyrelsens föredragande, föredrar arbetet med sydsvensk regionbildning.
Konkret arbete för att slå ihop våra regioner är i dagsläget inte aktuellt, däremot ett utökat
samarbete.
Beslut: Kongressen beslutar att godkänna den muntliga rapporten.
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§19 Arbete
UTLÅTANDE NR 1, 5, 7, 11 och 12
MOTION NR 1
Ang. Ett hållbart arbetsliv
att Socialdemokraterna ska verka för, en på sikt, 30 timmars arbetsvecka,
att Socialdemokraterna ska, i första steget verka för 36 timmars arbetsvecka,
att Socialdemokraterna ska, sätta en tidsram för när en arbetsvecka på 36 timmar ska vara norm,
att Socialdemokraterna ska, sätta en tidsram för när en arbetsvecka på 30 timmar ska vara
genomförd.

Laila Olsen
Staffanstorps arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Rikard Larsson, Ordförande

MOTION NR 5
Ang. Arbetstidsförkortning
att Socialdemokraterna verkar för en arbetstidsförkortning.
S-förening för skola och utbildning
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Joakim Sandell, Ordförande

MOTION NR 7
Ang. Införande av sex timmars arbetsdag
att ge partistyrelsen i uppdrag att arbeta för ett införande av sex timmars arbetsdag med
bibehållen lön,
att Malmö Arbetarkommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till den
socialdemokratiska distriktskongressen 2015 och till partikongressen 2015.
Frida Michelsen
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Joakim Sandell, Ordförande

MOTION NR 11
Ang. Vår tids arbetsmarknadsreform
att Socialdemokraterna verkar för att till år 2020 införa 35 timmars arbetsvecka med bibehållen
lön,
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att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till den
Socialdemokratiska distriktskongressen 2015 och till partikongressen 2015.
Malmö arbetarekommuns styrelse
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Joakim Sandell, Ordförande

MOTION NR 12
Ang. Ändrat heltidsmått
att heltidsmåttet skall vara 35 timmars arbetsvecka i ett första steg,
att heltidsmåttet skall vara 30 timmars arbetsvecka i ett andra steg,
att motionen översänds till riksdagsgruppen för handläggning.
Ingela Stefansson
Båstads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Göran Klang
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att bifalla motion 12 samt att-sats 1 i motion 1
att attsatserna 2, 3 och 4 i motion 1 samt motionerna 5, 7 och 11 anses besvarade,
att motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Yrkanden
Stefan Lissmark, Höör, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Charlotte Malmborg, Malmö, yrkar bifall till motion 11.
Filip Roslund, Lund, yrkar bifall till att-satserna 1 och 4 i motion 1.
Ingela Stefansson, Båstad, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Stefan Lissmark, Höör, yrkar åter bifall till distriktsstyrelsens förslag
Ebba Rodriguez, Lund, yrkar bifall till motion 11.
Lena Näslund, Trelleborg, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Laila Olsen, Staffanstorp, yrkar bifall till attsatserna 1 och 4 i motion 1.
Charlotte Malmborg, Malmö, yrkar åter bifall till motion 11.
Jimmy Runesson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Heléne Fritzon redogör för inkomna yrkanden.
Rösträkning begärs och genomförs medelst handuppräckning med röstkort avseende yrkandena
på motion 11. Rösträkningen påvisar 181 bifall för motionen och 134 bifall för distriktsstyrelsens
förslag.
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Votering begärs angående att-sats 4 i motion 1 och försöksvotering genomförs varvid
mötesordförande Heléne Fritzon finner bifall för att-sats 4.
Beslut: Kongressen beslutar att bifalla motion 11 samt att-sats 4 i motion 1. I övrigt
beslutar kongressen i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 2
MOTION NR 2
Ang. Anställningsformer
att Byggfackens S-förening, Skurup, antar motionen och översänder den till arbetarekommunen,
att Skurups Arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den till
distriktskongressen,
att tillsvidareanställning och när arbetstagare fyllt 67år ska vara de anställningsformer som
regleras i LAS.
Magnus Alm
Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Maria Nyman-Stjärnskog
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 3
MOTION NR 3
Ang. LAS företrädesrätten
att Byggfacken s-förening i Skurup antar motionen och översänder den till arbetarekommunen,
att Skurups Arbetarekommunen antar motionen som sin egen och översänder den till distriktskongressen,
att Skåne partidistrikt aktivt verkar för att företrädesrätten inte ska kunna bortses,
att Skåne partidistrikt översänder motionen till riksdagsgruppen för handläggning.
Magnus Alm
Skurup arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Maria Nyman-Stjärnskog
Ordförande
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Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 4
MOTION NR 4
Ang. Man ska inte förlora på sitt politiska engagemang
att socialdemokratiska partiet jobba för att ändra reglerna så att ersättningar för politiskt arbete
blir A-kassegrundande.
Irena Alm
Bjuvs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Martin Fridehjelm
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslås distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 6
MOTION NR 6
Ang. Avskaffa AVA och sänk övertidstaket
att Socialdemokraterna ska verka för att allmän visstidsanställning tas bort ur LAS.
Tidsbegränsade anställningar ska behöva motiveras,
att Socialdemokraterna ska verka för att sänka övertidstaket i arbetstidslagen,
att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar över den till Skånes
socialdemokratiska partidistrikts årskongress 2015,
att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till socialdemokratiska
distriktskongressen 2015 och till partikongressen 2015,
att partikongressen 2015 bifaller motionen.
Maria Bergqvist
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
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Joakim Sandell, Ordförande
Distriktsstyrelseln föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 8
MOTION NR 8
Ang. Inhyrd arbetskraft
att Socialdemokraterna ska verka för att LAS inte ska kunna sättas åt sidan genom att företaget
säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter,
att Socialdemokraterna ska verka för att Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att det blir
förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov,
att Socialdemokraterna ska verka för att rätten till företräde till återanställning ska utökas till tolv
månader från det att anställningen upphörde,
att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar över den till Skånes
socialdemokratiska partidistrikts årskongress 2015,
att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar över den till socialdemokratiska distriktskongressen 2015 och till partikongressen 2015,
att partikongressen 2015 bifaller motionen.
Maria Bergqvist
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Joakim Sandell, Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 9
MOTION NR 9
Ang. Otillräcklig bemanning
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att Socialdemokraterna ska initiera en utredning i syfte att arbetsmiljölagen ska tillämpas på ett
sådant sätt att en bemanning som är otillräcklig för att utföra förekommande arbetsuppgifter på
ett hälsosamt sätt kan förebyggas,
att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar över den till Skånes
socialdemokratiska partidistrikts årskongress 2015,
att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till socialdemokratisk
distriktskongress 2015 och till partikongress 2015,
att partikongressen 2015 bifaller motionen.
Maria Bergqvist
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Joakim Sandell, Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 10
MOTION NR 10
Ang. Stärk rätten till högre sysselsättning
att Socialdemokraterna ska verka för att LAS formuleras så att den enskilde individens rätt att
utöka sin tjänstgöringsgrad i samband med att någon med högre tjänstgöringsgrad slutar stärks,
att Socialdemokraterna ska verka för att LAS turordningsregler kompletteras så att den enskilde
individens rätt att bibehålla sin tidigare tjänstgöringsgrad vid en omorganisering stärks,
att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar över den till Skånes
socialdemokratiska partidistrikts årskongress 2015,
att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till socialdemokratiska
distriktskongressen 2015 och till partikongress 2015,
att partikongressen bifaller motionen.
Maria Bergqvist
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Joakim Sandell, Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
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Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 13
MOTION NR 13
Ang. Semesterlagen
att antalet semesterdagar utökas med 5 dagar dvs till 30 dagar/år,
att Båstads arbetarkommun antar motionen som sin egen,
att distriktkongressen ställer sig bakom motionen,
att Skånes partidistrikt översänder motionen till riksdagsgruppen för handläggning.
Niclas Svanberg
Båstads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Göran Klang
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Lars Oskarsson, Höör, yrkar bifall till motionen.
Jimmy Runesson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Heléne Fritzon ställer yrkandena under proposition och finner bifall till
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 14
MOTION NR 14
Ang. Huvudansvar
att SAP i Skåne antar motionen och arbetar för en lagstiftning av huvudentreprenörs ansvaret,
att motionen skickas vidare till socialdemokraternas riksdagsgrupp för behandling.
Filip Rahim Hansson
Ängelholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Christer Hansson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
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att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 15
MOTION NR 15
Ang. Internationell solidaritet
att Socialdemokraterna i Skåne ställer sig bakom Los förslag och verkar för driva frågorna i
Socialdemokraterna,
att Socialdemokraterna driver följande frågor.
De grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet, så som de uttrycks i
kärnkonventionerna från FNs arbetsmarknadsorganisation ILO måste undertecknas,
respekteras och främjas i alla länder.
Fackliga organisationer måste få rätt att vid en konflikt kunna stödja arbetskamrater i andra
länder genom att vidta sympatiåtgärder över nationsgränserna.
Sverige och andra länder måste skriva på ILOs konvention nummer 189 om
hushållsanställdas rättigheter samt konvention nummer 94 om rätten att kräva att varor och
tjänster som köps av stat, kommun och landsting är producerade på ett sätt som inte kränker
mänskliga rättigheter i arbetslivet.
att SAP i Skåne skickar motionen vidare till partikongressen,
att SAP utreder om möjlighet till internationella kollektivavtal för att kunna stärka arbetare i
andra länder med sämre rättigheter än Sverige.
Filip Rahim Hansson
Ängelholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Christer Hansson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 16
MOTION NR 16
Ang. Vi ifrågasätter arbetslinjen
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att SAP verkar för införandet av 6 timmars arbetsdag,
att SAP driver en kampanj för 6 timmars arbetsdag,
att SAP verkar för 6 veckors semester,
att SAP verkar för ett starkare LAS,
att SAP i Skåne antar motionen som sin egen och skickar den till partikongressen,
att SAP verkar för att tillsvidareanställning ska vara den ända typ av anställnings form som ska
existera,
att SAP verkar för att stärka studieledighetslagen och att den uppfylls.
Daniel Löfblad och Filip Rahim Hansson
Ängelholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Christer Hansson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, tredje, fjärde och femte attsatserna bifalles,
att andra och sjunde attsatserna anses besvarande,
att sjätte attsatsen avslås,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Yrkanden
Lena Näslund, Trelleborg, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 17 OCH 18
MOTION NR 17
Ang. Etablering för flyktingar
att när man har fått sitt permanenta uppehållstillstånd få möjlighet att få ett intyg om
etableringsersättning så att man kan söka bostad med detta underlag,
att man kan få möjlighet att få tilldelat sig en etableringslots som då skall vara behjälplig med de
problem och svårigheter som kan uppkomma när man som en ny medborgare skall bosätta sig,
att man snarast kan få möjlighet att påbörja sina studier på Svenska för invandrare – SFI.
Inger Wennhall
Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Maria Nyman-Stjärnskog
Ordförande

MOTION NR 18
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Ang. Etablering för flyktingar
att när man har fått sitt permanenta uppehållstillstånd få möjlighet att få ett intyg om
etableringsersättning så att man kan söka bostad med detta underlag,
att man kan få möjlighet att få tilldelat sig en etableringslots som då skall vara behjälplig med de
problem och svårigheter som kan uppkomma när man som en ny medborgare skall bosätta sig,
att man snarast kan få möjlighet att påbörja sina studier på Svenska för invandrare – SFI.
Ingalill Bjartén
Simrishamns arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Karl-Erik Olsson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första och tredje attsatserna bifalles,
att andra attsatsen anses besvarad,
att motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Yrkanden
Ingalill Bjartén, Simrishamn, yrkar bifall till att-sats 2 i motion 18 samt ber om ett förtydligande
från distriktsstyrelsen angående dess utlåtande över motionerna 17 och 18 angående hur
Arbetsförmedlingen ska kunna förbättra etableringen för nyanlända.
Ingrid Nyman, Hässleholm, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag samt ber om ett
förtydligande från distriktsstyrelsen om hur distriktsstyrelsen avser gå vidare i arbetet med en
förbättrad etablering för nyanlända.
Annelie Karlsson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag och
redogör för distriktsstyrelsens motivering för detsamma.
Ingalill Bjartén, Simrishamn, ber åter om ett förtydligande enligt ovan.
Annelie Karlsson, distriktsstyrelsens föredragande, redogör för distriktsstyrelsens motivering för
sina förslag.
Mötesordförande Heléne Fritzon ställer yrkandena under proposition och finner bifall för
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 19
MOTION NR 19
Ang. Organiserat och solidariskt flyktingmottagande
att alla kommuner skall ta emot flyktingar,
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att vi solidariskt tar ansvar för dessa människor som flyr för sina liv.
Arvo Hellman
Bjuvs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Martin Fridehjelm, Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 20
MOTION NR 20
Ang. Medborgarskap dras i långbänk – men bara för
somalier och afghaner
att principen fem års väntetid för att bli svensk medborgare ska gälla samtliga,
att Möllevångens S-förening tar motionen som sin egen och skickar den till Malmö
arbetarekommuns representantskap,
att Malmö arbetarekommuns representantskap tar motionen som sin egen och skickar den till
SAP Skånes distriktskongress,
att SAP Skånes distriktskongress tar motionen som sin egen och skickar den till den
socialdemokratiska partistyrelsen och riksdagsgruppen.
Abdulkhadir Mohamed och Peter Johansson
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Joakim Sandell
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 21
MOTION NR 21
Ang. Vad vill socialdemokratin
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att SAP i Skåne antar motionen,
att SAP skickar vidare motionen till parti kongressen,
att SAP verkar för fri invandring,
att alla som bor i Sverige får ta del av Sveriges välfärdssystem,
att alla som vill och bor i Sverige får lov att bli svenska medborgare.
Filip Rahim Hansson
Ängelholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Christer Hansson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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§20 Utbildning, förskola
UTLÅTANDE NR 22
MOTION NR 22
Ang. Provtermin på gymnasiet
att det på varje gymnasieprogram i landet finns ett antal "prova-på platser", som är öppna under
första terminen, för de studenter som känner en osäkerhet inför gymnasievalet,
att det i sökprocessen hos studie- och yrkesvägledaren kompletteras med denna valmöjlighet om
behovet framkommer i samtal med elev.
Ann-Sofie Fridehjelm
Bjuvs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Martin Fridehjelm
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Yrkanden
Martin Fridehjelm, Bjuv, yrkar bifall till motionen samt ett tilläggsyrkande om en ny att-sats som
lyder: ”att eleverna i samtal med yrkesvägledare gör val till tre utbildningar som prövas under en
termin”.
Ali Ismail, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag och avslag till
tilläggsyrkandet.
Mötesordförande Heléne Fritzon redogör för de inkomna yrkandena.
Votering begärs och försöksvotering genomförs varvid mötesordförande Heléne Fritzon finner
bifall för distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 23
MOTION NR 23
Ang. För ökad samverkan mellan de kommunala
gymnasieskolorna
att kommunala gymnasieskolor i Skåne ska samverka för att ge gymnasieelever den kunskap som
krävs för att kunna studera på högre lärosäten utifrån elevers behov för att minska linjebyten mellan gymnasieprogram,
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att gymnasieelever ska kunna få möjligheten till att studera högst 2 kurser per termin på annat
gymnasieprogram än det som eleven är inskriven på,
att Socialdemokraterna aktivt ska arbeta för att alla arbetarekommuner i Skåne ska verka för att
sina kommunala gymnasieskolor ska ge gymnasieelever den kunskap som krävs för att kunna
studera på högre lärosäten utifrån elevers behov för att minska linjebyten mellan gymnasieprogram,
att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Skånes
Socialdemokratiska partidistrikts årskongress.
Kvinnoklubben Avantgarde
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Joakim Sandell
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 24
MOTION NR 24
Ang. Mäns våld mot kvinnor
att arbetarekommunen i Helsingborg antar motionen som sin egen och vidarebefordrar den till
vår riksdagsgrupp,
att Distriktkongressen verkar för att komplettera socionomutbildningen, sjuksköterskeutbildningen och polis högskolan med kunskaper om våld i nära relationer så det blir ett
obligatoriskt ämne i grundutbildningen,
att personal som möter våldsutsatta och våldsutövare inom socialtjänsten, vården och polismyndigheten fortbildas inom området.
Ingela Andersson, Inger Nilsson, Tonka Frodlund och Åsa Holmqvist
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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UTLÅTANDE NR 25
MOTION NR 25
Ang. Förstelärare skall vara Utvecklingslärare
att rekryteringsprocessen av Förstelärare (Utvecklingslärare) analyseras och kvalitetssäkras,
att Förstelärarnas (Utvecklingslärarnas) uppdrag förtydligas och att fokus (förutom undervisning)
ligger mer på att initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen,
att Förstelärarna (Utvecklingslärarna) ges goda förutsättningar till sitt uppdrag,
att titeln Förstelärare ersätts med titeln Utvecklingslärare,
att Adolfsbergs Socialdemokratiska förening antar motionen som sin egen och översänder den till
Helsingborgs Arbetarekommun,
att Helsingborgs arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den till de
skånska socialdemokraternas distriktskongress,
att Socialdemokraterna i Skåne sänder motionen vidare till den skånska socialdemokratiska
riksdagsgruppen.
Björn Hartsmar
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen bifalles,
att andra, tredje och fjärde attsatserna anses besvarade,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Yrkanden
Elin Gustafsson, Lund, yrkar avslag till motionen.
Lena Emilsson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Heléne Fritzon ställer yrkandena under proposition och finner bifall för
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 26
MOTION NR 26
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Ang. Vad har kommunaliseringen av skolan och
friskolereformen fått för konsekvenser för elever och lärare,
samt studierultat?
att marknadsföringen av skolor ska regleras i andel av skolpengen och utformning,
att lärarnas yrkesstatus ska höjas med likvärdiga löner och arbetsvillkor, som i våra konkurrentländer,
att Sveriges skolor ska stimuleras i sin pedagogiska utveckling, som det var meningen att friskolereformen skulle förbättra,
att skolan ska kvalitetssäkras med behöriga lärare,
att skolans verksamhet och kvalitet ska kontrolleras genom ett statligt huvudmannaskap.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 27
MOTION NR 27
Ang. Ett stort misstag att kommunalisera skolan! Förstatliga
den kommunala skolan. Friskolereformen framtvingades av
skol-väsendet
att obehöriga lärare som undervisar i den svenska skolan ska förbjudas,
att lärarna som undervisar i grundskolan och gymnasieskolan ska ha tillräcklig utbildning i de
ämnen och för de årskurser de bedriver undervisning,
att elever ska garanteras en likvärdig skola av allra högsta kvalitet,
att det ska löna sig för en lärare att vara akademiskt högutbildad,
att lärare ska inte jämföras lönemässigt med kommunala yrkesgrupper med betydligt kortare
utbildning,
att en lärares utbildning och arbetsuppgifter ska värderas på ett sätt som är relevant för ett
akademiskt yrke,
att Lärarutbildningen ska kunna konkurrera om studenterna med de bästa betygen,
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att det kommunala huvudmannaskapet för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning bör
vara statens uppgift,
att likvärdigheten för eleverna ska förbättras och arbetsvillkoren för lärarna.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 28
MOTION NR 28
Ang. Utbildningen måste bli mycket bättre för att möta
företagens behov (Framtidens jobb)
att Gymnasieskolan måste satsa mer på yrkesutbildning,
att det ska göras lönsamt för eleverna att läsa mer krävande kurser och höja statusen på
utbildningar som leder till jobb,
att lärlingsutbildningar ska finansieras av staten och inte på bekostnad av företagen,
att varje utbildningsnivå måste ta ansvar för att elever klarar sin utbildning,
att behörighetsregler ska införas, det är en viktig signal till både grundskolan och eleverna.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, andra, fjärde och femte attsatserna anses besvarade,
att tredje attsatsen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 29
MOTION NR 29
Ang. Avgiftsfri skola
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att distriktsstyrelsen för upp frågan om avgiftsfri skola till partistyrelsen,
att distriktsstyrelsen ges i uppdrag att undersöka hur spritt detta krav på föräldrarna är i de
skånska kommunerna,
att distriktsstyrelsen uppmanar de socialdemokratiska arbetarekommunerna att lokalt verka för en
avgiftsfri skola i samtliga skånska kommuner.
Anette Hallberg och Claes Hallberg
Svalövs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Anders Svärd
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första och tredje attsatserna bifalles,
att andra attsatsen anses besvarad,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 30
MOTION NR 30
Ang. Naturkunskap som kurs på samtliga gymnasieprogram
att Skånedistriktet verkar för att en utredning initieras beträffande både kort- och långsiktiga
konsekvenser för borttagande av kurser i Naturkunskap på de naturvetenskapliga och tekniska
gymnasieprogrammen,
att distriktskongressen bifaller motionen och sänder den jämte distriktsstyrelsens utlåtande till
riksdagsgruppen för vidare hantering.
Henrik Andersson
Hörby arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Lena Rosvall
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 31
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MOTION NR 31
Ang. Ökat fokus på specialpedagogik i lärar- och
rektorsutbildningen
att Skånedistriktet verkar för att en utredning tillsätts med uppdrag att utreda möjligheterna till
ökat fokus på specialpedagogik på landets lärar- och rektorsutbildningar,
att Hörby arbetarekommun antar motionen som egen,
att distriktskongressen ställer sig bakom motionen och sänder den jämte distriktsstyrelsens
utlåtande vidare till riksdagsgruppen för vidare hantering.
Henrik Andersson & Tommy Neubert
Hörby arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Lena Rosvall
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Ali Ismail, distriktsstyrelsens föredragande, föredrar distriktsstyrelsens nya förslag om att
motionen bifalles.
Catrin Tufvesson, Kävlinge, yrkar bifall till motionen.
Henrik Andersson, Hörby, yrkar bifall till motionen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens nya förslag, att bifalla
motionen.

UTLÅTANDE NR 32
MOTION NR 32
Ang. Visstidsanställningar inom högre utbildning
att verka för att den svenska staten som huvudman i högre utsträckning efterlever EU:s direktiv
avseende visstidsanställningar,
att verka för att, i enlighet med SULF:s rekommendationer, halvera andelen tidsbegränsade anställningar för forskande och undervisande personal,
att motionen översänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Gunnar Jönsson och Jon Helgason
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Björn Abelson
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Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Gunnar Jönsson, Lund, yrkar bifall till motionen.
Lena Emilsson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens nya förslag om
bifall till attsatserna 1 och 3 i motionen och till distriktsstyrelsens ursprungliga förslag om att
attsats 2 ska anses besvarad.
Mötesordförande Heléne Fritzon ställer yrkandena under propositon och finner bifall för
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens nya förslag om bifall till
attsatserna 1 och 3 samt besvarande av attsats 2.

UTLÅTANDE NR 33
MOTION NR 33
Ang. Satsa på våra ungdomars fritid!
att våra skånska riksdagsledamöter verkar för att särskilda stimulansbidrag skall ges till
kommunerna för att stödja fritidsgårdarnas arbete och utveckling,
att verka för att befintliga fritidsgårdar ges utökade öppettider, samt en strävan efter att personal
anställs i större utsträckning.
Fredrik Winberg och Therese Sturesseon
Kristianstads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Fredrik Winberg
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Fredrik Winberg, Kristianstad, yrkar bifall till motionen.
Joakim Friberg, Lund, yrkar bifall till motionen.
Ali Ismail, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Heléne Fritzon redogör för de inkomna yrkandena.

35

Votering begärs och försöksvotering genomförs varvid mötesordförande finner bifall till
motionen.
Beslut: Kongressen beslutar att bifalla motionen.
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§21 Sjukvård
UTLÅTANDE NR 34
MOTION NR 34
Ang. Mer resurser mot läkarbrist
att landstingen ges ekonomiska resurser att anställa läkare,
att alla får sjukvård efter behov,
att vi socialdemokrater arbetar för att alla skall ha den sjukvård de behöver.
Arvo Hellman
Bjuvs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Martin Fridehjelm
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till regionfullmäktigegruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 35
MOTION NR 35
Ang. Förebygg psykisk ohälsa bland barn och ungdomar
att aktivt arbeta för att öka tillgängligheten till vård, framförallt inom barn och ungdomspsykiatrin,
att vårdcentraler ska kunna erbjuda psykiatrisk rådgivning för patienter med akuta behov,
att inrätta en samordnande funktion inom psykiatrin med uppdrag att koordinera det förebyggande och kunskapshöjande arbetet i de skånska kommunerna och i deras skolor,
att inrätta en samordnande funktion inom psykiatrin med uppdrag att säkerställa rätt sjukvårdsinsatser i psykiatrin respektive primärvården,
att till barn- och ungdomspsykiatrin koppla en online-tjänst i syfte att öka tillgängligheten för
barn och unga som behöver rådgivning och stöd,
att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Skånes
Socialdemokratiska partidistrikts årskongress.
Charlotte Malmborg
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Joakim Sandell
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Ordförande
Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, fjärde och femte attsatserna bifalles,
att andra och tredje attsatserna anses besvarade,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till regionfullmäktigegruppen.
Yrkanden
Charlotte Malmborg, Malmö, yrkar bifall till attsats 2.
Carina Svensson, Malmö, yrkar bifall till attsats 2 och distriktstyrelsens förslag i övrigt.
Anna-Lena Hogerud, distriktstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Carina Svensson, Malmö, vidhåller sitt bifallsyrkande till attsats 2.
Elsa Hansson, Malmö, yrkar bifall till attsats 2.
Tonka Frodlund, Helsingborg, yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Anna-Lena Hogerud, distriktstyrelsens föredragande, vidhåller bifallsyrkande till
distriktsstyrelsens förslag.
Sharon Olsson, Malmö, yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Carina Svensson, Malmö, vidhåller sitt bifallsyrkande till attsats 2.
Anna-Lena Hogerud, distriktstyrelsens föredragande, ändrar sitt yrkande till att bifalla attsats 2
men vidhåller distriktsstyrelsens förslag i övrigt.
Tonka Frodlund, Helsingborg, och Sharon Olsson, Malmö, jämkar sig med distriktsstyrelsens nya
förslag.
Mötesordförande Andreas Schönström finner att det finns ett förslag till beslut och det är
distriktsstyrelsens nya förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens nya förslag att attsats 1, 2, 4
och 5 bifalles, att attsats 3 anses besvarad, samt att motionen jämte distriktsstyrelsens
utlåtande översänds till regionfullmäktigegruppen.

UTLÅTANDE NR 36
MOTION NR 36
Ang. Kunskapscentrum för jämlik vård i Region Skåne
att jämlik vård ska prioriteras i Region Skånes arbete med hälso- och sjukvård,
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att tydliga mål för att uppnå jämlik vård antas för arbetet med hälso- och sjukvård,
att Region Skåne tar lärdom av Västra Götalandsregionen i dess organisering av arbetet inom
ramen för Kunskapscentrum för jämlik vård för att se över förutsättningarna att etablera ett
liknande kunskapscentrum i Skåne,
att Malmö arbetarekommun antar motionen som sin egen,
att Malmö arbetarekommun sänder motionen till distriktskongressen 2015,
att Socialdemokratiska Arbetarepartiets distriktskongress 2015 antar motionen som sin egen.
Kvinnoklubben Avantgarde
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Joakim Sandell
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till regionfullmäktigegruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 37
MOTION NR 37
Ang. Valfrihet i livets slutskede
att uppgradera vårdcentralens status så att de kan få möjlighet att följa sina patienter hela vägen,
att organisera vården till gagn för vård i livets slutskede i det egna hemmet.
Bodil Arnsberger
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Joakim Sandell
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 38
MOTION NR 38
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Ang. Subventionering av alla receptbelagda preventivmedel
för kvinnor upp till 25 år inom Region Skåne
att Socialdemokraterna ska jobba för att subventionera alla receptbelagda preventivmedel för
unga kvinnor upp till 25 år och således omfattas av ungdomsrabatten i läkemedelsförmånen.
Orsolya Fabian
Kristianstads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Fredrik Winberg
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Marianne Eriksson, Kristianstad, yrkar bifall till motionen.
Klara Strandberg, Lund, yrkar bifall till motionen.
Kristina Lindbåge, Kristianstad, yrkar bifall till motionen.
Christel Åkerman, Lomma, yrkar bifall till motionen.
Eleni Rezai, Lund, yrkar bifall till motionen.
Anna-Lena Hogerud, distriktsstyrelsens föredragande, vidhåller distriktsstyrelsens förslag till
beslut med ändringen att meningen ”Enligt professorn i gynekologi…” stryks i distriktsstyrelsens
utlåtande.
Mötesordförande Andreas Schönström ställer yrkandena under propositon och finner bifall till
motionen.
Beslut: Kongressen beslutar att bifalla motionen.

UTLÅTANDE NR 39
MOTION NR 39
Ang. Förbättra sjukhusvården för äldre patienter
att den geriatriska vården ska byggas ut,
att geriatrisk vår ska ges lika oavsett bostadsort,
att palliativ vård ska ges lika oavsett bostadsort,
att specialiserad palliativ öppenvården ska byggas ut,
att fler hospisplatser ska inrättas,
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att det ska råda samsyn om vården av döende i Skåne och Sverige,
att det ska skapas förutsättningar för god livskvalitet livet ut.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till regionfullmäktigegruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 40
MOTION NR 40
Ang. Prioritera behandlingsmetoder för permanent
(bestående) viktminskning
att behandlingsmetoder för permanent (bestående)viktminskning ska prioriteras.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 41
MOTION NR 41
Ang. Sjukvårdens finaste uppgift ska vara att hålla folk
friska
att Sjukvårdens finaste uppgift ska vara att hålla folk friska,
att alla vård-, mödravårds- och barnavårdscentralerna i Region Skåne och senare Sverige ska
erbjuda sina patienter att delta i en inventering av sin hälsa genom att fylla i en hälsoenkät om
sina levnadsvanor,
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att alla vård-, mödravårds- och barnavårdscentralerna i Region Skåne och senare Sverige ska
erbjuda sina patienter att göra en mer omfattande hälsoprofil,
att alla vård-, mödravårds- och barnavårdscentralerna i Region Skåne och senare Sverige ska
erbjuda sina patienter ett hälsosamtal där man tar fram en hälsoprofil för patienten där man
kartlägger rökning, alkohol, kost, motion, levnadsförhållanden, stress, midja/stussmått och
livssyn,
att alla vård-, mödravårds- och barnavårdscentralerna i Region Skåne och senare Sverige med
hälsosamtalet som stöd ska planera eventuella förändringar när det gäller levnadsvanor
tillsammans med patienterna för at förebygga sjukdom och ta vara på det friska.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 42
MOTION NR 42
Ang. Hälsovård
att distriktsstyrelsen för upp frågan om införandet av fri medicin, tandvård, hörselhjälpmedel och
glasögon för de som har låg inkomst till partistyrelsen,
att distriktsstyrelsen ges i uppdrag att undersöka de ekonomiska möjligheterna för införandet av
fri medicin, tandvård, hörselhjälpmedel och glasögon till de som har låg inkomst i Skåne.
Claes Hallberg
Svalövs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Anders Svärd
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Yrkanden
Johan Pettersson, Klippan, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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UTLÅTANDE NR 43
MOTION NR 43
Ang. Hållbara problemlösningar för rekryteringsbehovet,
sett ur ett genusperspektiv
att Lunds arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Skånes
partidistriktskongress,
att Socialdemokraterna i Skåne jobbar för att se över de kvinnodominerade och mansdominerade
verksamheternas förutsättningar och villkor inom Region Skåne,
att Socialdemokraterna i Skåne jobbar för att anställningsvillkoren blir lika för alla oavsett kvinnodominerad bransch eller mansdominerad bransch,
att Socialdemokraterna i Skåne jobbar för att skapa förutsättningar för att Region Skåne ska
kunna organisera och leda arbetet så att kvinnor och män får en likvärdig och bra arbetsmiljö –
oavsett om uppdraget är att ta hand om människor eller materiella objekt,
att Socialdemokraterna i Skåne jobbar för att säkra bra utvecklingsmöjligheter och bättre arbetstider för personalen inom Region Skåne.
S-kvinnor i Lund
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Björn Abelson
Ordförande
Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles
att motionen jämte distriktstyrelsens utlåtande översänds till distriktstyrelsen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 44
MOTION NR 44
Ang. Minska nyttjandet av bemanningsföretag genom att
utvidga och effektivisera resursteamet
att motionen antas som Arbetarekommunens egen och skickas vidare till partidistriktskongressen
i Skåne,
att Socialdemokraterna i Skåne ska driva att Region Skåne och SUS bör satsa på en utvidgning av
resursteamet med ökat budgetanslag,
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att Socialdemokraterna i Skåne ska driva att en utredning görs av behovet av olika yrkeskategorier
inom resursteamet i samarbete med de fackliga organisationerna, via denna översyn fastställa
behovet av att anställa fler av alla personalkategorier till resursteamet,
att Socialdemokraterna i Skåne ska driva frågan så att resursteamet blir mer attraktivt genom
ökade förmåner som högre lön, kompetensutveckling,
att Socialdemokraterna i Skåne genom dessa yrkanden säkrar arbetsmiljön för personal och
patienter genom att möjliggöra återhämtning samt en tryggad bemanning efter behov för befintlig
personal,
att Socialdemokraterna i Skåne jobbar för att Region Skåne och SUS säkrar sitt varumärke samt
attraktionskraft som arbetsgivare för att motverka ett kompetenssvinn av personal.
S-kvinnor i Lund
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Björn Abelson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslås distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Ann-Louise Levau, Lund, yrkar bifall till motionen.
Lena Fällström, Lund, yrkar bifall till motionen.
Anna-Lena Hogerud, distriktsstyrelsens föredragande, redogör för distriktsstyrelsens nya förslag
att motionen bifalles.
Mötesordförande Andreas Schönström konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut
och det är distriktsstyrelsens nya förslag om bifall till motionen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens nya förslag att motionen
bifalles.

UTLÅTANDE NR 45
MOTION NR 45
Ang. Vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex med kondom!
att Region Skåne ska tillhandahålla gratis kondomer som kan beställas via nätet till alla,
att Lunds arbetarekommun ska ta motionen som sin egen,
att motionen skickas vidare till Socialdemokraterna i Skånes partidistriktskongress.
LSSK
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
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Björn Abelson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Yrkanden
Alma Carlsson, Lund, yrkar bifall till motionen.
Joakim Sandell, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Andreas Schönström ställer yrkandena under propositon och finner bifall för
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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§22 EU och internationellt
UTLÅTANDE NR 46
MOTION NR 46
Ang. Assembly of European Regions
att partidistriktet verkar för att även region Skåne blir medlem i Assembly of European Regions
och även i AER Sverige,
att Malmö arbetarekommun tar motionen som egen och skickar den till distriktskongressen 2015,
att distriktskongressen bifaller motionen och verkar i dess anda.
Peder Kristiansson
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Joakim Sandell
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 47
MOTION NR 47
Ang. Hungerkatastrofer är preliminärt en ekonomisk fråga,
inte en fråga om hur mycket odlingsmark det finns
att svält är en följd av allt dyrare livsmedel,
att hungerkatastrofer är preliminärt en ekonomisk fråga, inte en fråga om hur mycket odlingsmark det finns,
att odlingsmarken i utvecklingsländer inte ska utnyttjas för att föda rika länders boskap,
att västvärlden i sin hjälpiver inte ska försvaga Afrikas egna resurser,
att mat inte ska flygas in utifrån och förvränga marknaden så att existerande livsmedelsproduktion slås ut,
att odlingsmarken inte ska användas till så kallade biobränslen som till exempel etanol från
sockerrör i Brasilien och majs i USA med ett negativt energinetto som är beroende av fossil
energi.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
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Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 48
MOTION NR 48
Ang. Avskaffa enprocentmålet i biståndet, biståndet, Sida
och biståndsindustrin
att enprocentmålet i biståndet ska avskaffas,
att småskaligt stöd ska ges till demokratigrupper,
att biståndet ska behovsanpassas,
att antalet fredssoldater och UD-närvaro i världens konflikthärdar ska främjas,
att biståndsindustrins personliga, ekonomiska, ideologiska skäl till att behålla eller öka biståndet
ska brytas upp,
att biståndets effektivitet ska följas upp genom forskning och utredningar,
att initiativ till inrikespolitiska reformer i biståndsländerna ska stödjas,
att biståndsländernas integration i den globala marknadsekonomin ska underlättas,
att Sida ska läggas ned,
att livsmedelsbistånd ska vara förbjudet i annat än nödfall,
att bistånd ska ges till att bygga upp motståndskraften hos lokala livsmedelssystem,
att biståndet successivt ska avvecklas och ersättas med enbart UD insatser och katastrofhjälp.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, åttonde, nionde, tionde och tolfte attsatserna avslås,
att andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och elfte attsatserna anses besvarade.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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UTLÅTANDE NR 49
MOTION NR 49
Ang. Hur fungerar Sveriges bistånd och hur kan de göras i
stället gen om hjälp till självhjälp med konkreta resultat?
att svenskt bistånd ska bygga på Vision Commitment Action workshops,
att lokala ledare och volontärer utbildas för att driva projekt utifrån mål som sätter upp själva,
att det fokuseras på kvinnors självständighet och möjlighet till försörjning,
att volontärer ska hjälpa till att skapa vilja till förändring hos lokalbefolkningen,
att motsvarigheter till hungerprojektet epicenter ska etableras,
att mikrokreditbanker ska etableras och drivs helt och hållet av kvinnor och ägs av de lokala
samhällena, människor måste engageras i sin egen utveckling,
att kvinnor ska ses som jämställda och ha rätt att påverka sin framtid,
att lokalbefolkningen ska ha ett fungerande samarbete med lokala beslutsfattare.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första-sjätte attsatserna anses besvarade,
att sjunde och åttonde attsatserna bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 50
MOTION NR 50
Ang. Stoppa inskränkningarna på den svenska välfärden
att SAP i Skåne säger nej till TTIP och CETA,
att SAP i Skåne verkar för att socialdemokraterna tar en tydligare ställning i frågor som rör oss
och verkar för att socialisera EU,
att SAP i Skåne skickar vidare motionen till Socialdemokraternas kongress,
att SAP säger nej till TTIP och CETA,
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att SAP tar en tydlig ställning emot liberaliseringen av EU,
att det SAP arbetar för att stärka arbetarrörelser/fackförbund i samtliga EU länder.
Filip Rahim Hansson
Ängelholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Christer Hansson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, andra, fjärde och femte attsatserna anses besvarade,
att tredje attsatsen avslås,
att sjätte attsatsen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Yrkanden
Daniel Wolski, Malmö, yrkar bifall till attsats 1 och 4.
Filip Roslund, Lund, yrkar bifall till motionen.
Per-Arne Håkansson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Victor Nordin, Helsingborg, yrkar bifall till attsats 1.
Marie Granlund, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Andreas Schönström ställer yrkandena under propositon och finner att attsats
2 anses besvarad, attsats 3 avslås, attsats 5 anses besvarad och attsats 6 bifalles i enligthet med
distriktsstyrelsens förslag. Mötesordföranden finner efter rösträkning att attsats 1 ska anses
besvarad med röstsiffrona 153-149 och att attsats 4 anses besvarad med röstsiffrorna 189-117.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
***

Uttalande
Niklas Karlsson, redaktionsutskottets sammankallande, föredrar redaktionsutskottets förslag till
uttalande angående sjukvården.
Uttalande angående sjukvården
Fortsätt satsa på den skånska sjukvården
Maktskiftet i Region Skåne har inneburit stora förändringar för den skånska sjukvården. Med den
rödgröna budgeten får sjukvården drygt 1,2 miljarder mer att röra sig med. Det nya styret har satt
stopp för nedskärningarna i sjukvården. Reformer som ska sänka väntetiderna i cancervården och
förbättra hemsjukvården har redan satts igång.
Men utgångsläget är inte det bästa. Det var en sjukvård i kris med stora underskott i sjukvårds49

förvaltningarna som det Moderatledda styret överlämnade. De hårda besparingarna under en
följd av år har lett till problem med arbetsmiljön. Det har gjort det svårt att rekrytera personal,
något som i sin tur begränsar möjligheterna att öka antalet vårdplatser. Detta drabbar
tillgängligheten. Det parlamentariska läget försvårar ytterligare situationen. Samtidigt växer
behoven av sjukvård i Skåne till följd av att vi blir fler och äldre. Stora investeringar i
sjukhusbyggnader kommer också att krävas under de närmaste åren.
För att kunna anställa fler, öka tillgängligheten och skapa fler vårdplatser anser vi att en
skattehöjning är angelägen.
Beslut: Kongressen beslutar att anta uttalandet i enlighet med redaktionsutskottets
förslag.
***

UTLÅTANDE NR 51
MOTION NR 51
Ang. Stoppa ISDS
att Socialdemokraterna ska verka för att stoppa ISDS-klausulen i TTIP-avtalet,
att Socialdemokraterna ska verka för att inte låta TTIP-avtalet undermindera den nuvarande
regleringen för djurhållning och gifthalter i maten,
att Socialdemokraterna ska verka för att inte låta viktiga undantag från upphovsrätten för skolor,
bibliotek samt personer med funktionsnedsättning gå förlorade,
att Socialdemokraterna ska verka för att inte liberalisera EU:s miljölagstiftning för att matcha den
med amerikanska regler, som idag håller en lägre standard.
Filip Rahim Hansson
Ängelholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Christer Hansson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Yrkanden
Daniel Hedén, Malmö, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag samt föreslår att kongressen antar
ett uttalande om ett nej till ISDS.
Per-Arne Håkansson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag
och avslag till Daniel Hedéns tilläggsyrkande.
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Niklas Karlsson, redaktionsutskottet, yrkar avslag till Daniel Hedéns tilläggsyrkande.
Mötesordförande Andreas Schönström ställer yrkandena under propositon och finner bifall för
distriktsstyrelsens förslag att motionens bifalles samt avslag till Daniel Hedéns tilläggsyrkande.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
***

Gästerna har ordet
Jürgen Weber, SPD Schleswig-Holstein, framför varma hälsningar till kongressen och
gratulationer till valsegern. En särskild hälsning kommer från Ralf Stegner, partiordförande i
Schleswig-Holstein.
Socialdemokraterna i Schleswig-Holstein, Tysklands nordligaste delstat, följer med stort intresse
de politiska diskussionerna och utvecklingen i Sverige och särskilt i Skåne förstås. Det är inte
första gången representanter från SPD besöker en skånsk distriktskongress. Och det förs nu
diskussioner om att starta ett formaliserat samarbete mellan SPD Schleswig-Holstein och det
skånska partidistriktet för att utveckla nya idéer tillsammans för att driva en gemensam
socialdemokratisk plan för politikutveckling.
De framför också lyckönskningar inför partikongressen i vår.

***

§23 Social/socialförsäkringar
UTLÅTANDE NR 52
MOTION NR 52
att socialdemokratiska partiet jobbar för bibehållande av dagens "normala" pensionsålder på 65
år, med uttagsmöjlighet från 61 till 67 år.
Irena Alm
Bjuvs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Martin Fridehjelm
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Yrkanden
Stefan Lissmark, Höör, yrkar bifall till motionen.
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Björn Abelson, Lund, yrkar bifall till motionen.
Pär Andersson, Bjuv, yrkar bifall till motionen.
Kerstin Nilsson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Andreas Schönström ställer yrkandena under propositon och finner efter
försöksvotering bifall till motionen.
Beslut: Kongressen beslutar att motionen bifalles.

UTLÅTANDE NR 53
MOTION NR 53
Ang. Jämnställda pensioner!
att vid bodelning eller förhållande upphörande, i form av samboskap med gemensamma barn
eller äktenskap med eller utan gemensamma barn, så ska pensioner fördelas enligt ovan,
adderas och divideras med två, så båda två får exakt lika antal kronor som samlas upp under
totala tiden som sammanboendet/äktenskapet gällande den allmänna pensionen.
Göran Malmberg
Svedala arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Leif Göthed
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 54
MOTION NR 54
Ang. Värna om de svagaste i samhället och arbetslöshetens
historia, ideologiska teorier, orsaker och lösningar till den
att minst lika många som har avskedats från den offentliga sektorn ska återanställas inom den
eller inom entreprenadföretag som verkar inom området,
att existensminimum ska höjas,
att normen för socialbidragen ska höjas.
Stefan A. Johansson
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Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Yrkanden
Susanne Asserfors, Höör, yrkar bifall till attsats 2 och 3.
Kerstin Nilsson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Andreas Schönström ställer yrkandena under propositon och finner att attsats
1 avslås i enlighet med distriktsstyrelsens förslag samt att attsats 3 bifalls i enlighet med motionen.
Efter rösträkning finner mötesordförande att attsats 2 bifalles med röstsiffrorna 161-129.
Beslut: Kongressen beslutar att avslå attsats 1 i enlighet med distriktsstyrelsens förslag
samt att bifalla attsatserna 2 och 3 i motionen.

UTLÅTANDE NR 55
MOTION NR 55
Ang. Barnens bästa i centrum i vårdnadstvister
att barnens bästa ska vara i centrum vid vårdnadstvister i handling och ej bara i ord enligt lagstiftningen,
att en utredning ska göras som ser över rättspraxis i vårdnadsärenden och som därefter lägger
fram förslag till ändringar i familjebalken,
att rätten att föra talan samt överklaga beslut enligt LVU för den förälder som ej har vårdnaden
ska föras in i familjebalken,
att gemensam vårdnad ska gälla vid såväl separationer som i de fall modern vid barnets födsel är
ensamstående,
att vid alla samarbetsavtal ska finnas tillgång till personal av båda könen,
att sociala/eller psykiska problem ska uppmärksammas i lagstiftningen om vårdnadstvister,
att det ska utvecklas metoder för att anlägga ett barnperspektiv och tillämpa barnets bästa på ett
föreskrivet sätt,
att det ska göras undersökningar om barnen och föräldrarnas livssituation när vårdnadstvister
genomförs,
att det ska forskas om vilka föräldrar det är som utvecklar en vårdnadstvist och orsakerna till den,
att den barnpsykologiska utgångspunkten att bäst för barn är två samarbetande föräldrar ska
accepteras,
att en metod ska utvecklas för att särskilja de vårdnadskonflikter som primärt kan definieras som
en värdekonflikt från de konflikter som främst kan definieras som en intressekonflikt,
att de olika typerna av konflikt ska handläggas olika,
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att intressekonflikter ska hanteras genom förhandlingar som syftar till kompromisslösningar,
att genuina värdekonflikter ska hanteras genom en extern normativ struktur, som exempelvis
domstol.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att första, andra, sjätte, och åttonde – fjortonde attsatserna anses besvarade,
att tredje, fjärde och femte attsatserna avslås,
att sjunde attsatsen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översändes till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 56
MOTION NR 56
Ang. Den svenska sjukvården är bevisligen ojämlik och
odemokratisk ända in i döden
att en vetenskaplig undersökning ska ta reda på varför den svenska sjukvården är så ojämlik ända
in i döden och med förslag för till en jämlik sjukvård.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 57
MOTION NR 57
Ang. Barns rättigheter
att det bör lagstiftas att statligt anställda barnombud ska erbjudas till alla barn och ungdomar i
kontakt med socialtjänsten -barnombud ska ha kunskap om barnkonventionen samt socialtjänstlagen,
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att det tillförs statligt riktade medel till socialtjänsten i kommunerna så att barnen får den hjälp i
tid som de lagligen har rätt till,
att barnkonventionen blir lag i Sverige.
Annelie Cederberg
Hässleholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Rolf Delcomyn
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen avslås,
att andra attsatsen anses besvarad,
att tredje attsatsen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 58
MOTION NR 58
Ang. Kontaktdagar
att kontaktdagar återinförs,
att antal dagar och ersättning bibehålls men att åldern utökas till 3-16 år.
Jan Wallgren
Klippans arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Johan Pettersson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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§24 Omsorg och folkhälsa
UTLÅTANDE NR 59
MOTION NR 59
Ang. Kvinno- och barns rättsskydd (jourhem)
att samtliga Kvinnojourer i ska stå under kommunalt ansvar även ekonomiskt,
att en statlig utredning tillsätts skyndsamt för att förverkliga detta mål,
att Malmö arbetarekommun tar motionen som egen och skickar den till distriktskongressen 2015,
att distriktskongressen 2015 bifaller motionen och arbetar i dess anda.
Thommy Kronqvist
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Joakim Sandell
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 60
MOTION NR 60
Ang. Samhällets styvbarn
att Stat, Landsting och Kommun omedelbart ges i uppdrag att formulera riktlinjer med rättigheter
för denna grupp av kvinnor och män.
Bodil Arnsberger
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Joakim Sandell
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 61
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MOTION NR 61
Ang. Ett modernare nattis
att Kommuner ska erbjuda barnomsorg inom skälig tid även på kvällar, nätter och helger.
Angelica Gustafsson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 62
MOTION NR 62
Ang. Arbetsmiljölagen i förskola och fritidshem
att Arbetsmiljölagen skall gälla även för barn i förskola,
att Arbetsmiljölagen skall gälla även för barn i fritidshem,
att Adolfsbergs Socialdemokratiska förening antar motionen som sin egen och översänder den till
Helsingborgs Arbetarekommun,
att Helsingborgs arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den till de
skånska socialdemokraternas distriktskongress,
att Socialdemokraterna i Skåne sänder motionen vidare till den skånska socialdemokratiska
riksdagsgruppen.
Björn Hartsmar
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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UTLÅTANDE NR 63
MOTION NR 63
Ang. Barns kost och hälsa
att initiativ tas till samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog mellan olika yrkeskategorier som
arbetar med barns kost och hälsa,
att erfarenheter om metoder och verktyg ska spridas för att förebygga ohälsa och främja en god
hälsa bland barn,
att det ska initieras en bred och samordnad information om hälsosam kost och fysisk aktivitet till
föräldrar, förskollärare, lärare och andra som arbetar nära barnen,
att genomföra åtgärder för att barnen ska få en hälsosam och näringsriktig kost i förskola och
skola,
att genomföra åtgärder för att få bort läsk och godis från skolan, sötade drycker och mellanmål
från förskolan,
att eleverna ska få daglig fysisk aktivitet i skolan,
att marknadsföringen till barn om onyttig kost regleras.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 64
MOTION NR 64
Ang. Samordnad vårdplanering för Dig som bor i Skåne
att Socialdemokratiska partiet inom Skånes 33 kommuner gör en kartläggning när det gäller
Samordnad vårdplanering avseende på:
Hur ser situationen ut för kommunerna är suveräna? Det är ett stort ansvar att vårda sjuka i
behov av avancerad vård och teknik.
att Lunds arbetarekommun antar motionen och översänder den till distriktskongressen.
Thyra Andersson
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
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Björn Abelson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Lena Fällström, Lund, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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§25 Skatter och ekonomi
UTLÅTANDE NR 65 och 69
MOTION NR 65
Ang. Införande av båtskatt
att politikerna omedelbart inför båtskatt.
Olle Lundgren
Bjuvs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Martin Fridehjelm, Ordförande

MOTION NR 69
Ang. Ett grönt båtliv - Återinför båtregister och inför
Båtskatt
att ett båtregister återinförs,
att båtskatt införs,
att Malmö arbetarekommun tar motionen som sin egen,
att motionen sänds vidare till Partidistriktet Skåne,
att motionen sänds vidare till Partikongressen.
Sylvia Björk och Anki Bergström
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Joakim Sandell
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionerna bifalles,
att motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 66
MOTION NR 66
Ang. Förbättringsförslag ska inte beskattas
att det stiftas en lag som säger att de förslag som företagen premierar, ska betalas ut separat och
vara skattebefriat.
Olle Lundgren
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Bjuvs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Martin Fridehjelm, Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 67
MOTION NR 67
Ang. Avdrag på deklarationen
att socialdemokratiska partiet jobbar för att återställa avdrag på deklarationen för fackliga avgifter.
Irena Alm
Bjuvs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Martin Fridehjelm, Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 68
MOTION NR 68
Ang. Avskaffa finanspolitiska rådet
att Sverige avskaffar finanspolitiska rådet,
att Möllevångens S-förening tar motionen som sin egen och skickar den till Malmö
arbetarekommuns representantskap,
att Representantskapet antar motionen som sin egen och skickar den till SAP Skånes
distriktskongress 2015,
att SAP Skånes distriktskongress tar motionen som sin egen och skickar den till den
socialdemokratiska partistyrelsen och riksdagsgruppen.
Peter Johansson
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Joakim Sandell
Ordförande
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Peter Johansson, Malmö, yrkar bifall till motionen.
Maria Nyman-Stjärnskog, Skurup, yrkar bifall till motionen.
Niklas Karlsson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Lars-Erik Lövdén ställer yrkandena under proposition och finner bifall för
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 70
MOTION NR 70
Ang. Modell för att möjliggöra progressiv kommunal- och
landstingsskatt
att en enhetlig modell för progressiv inkomstskatt på kommun- och landstingsnivå införs, där
brytpunkterna för varje progressionssteg är densamma för alla landets kommuner och landsting,
att det kommunala självstyret värnas så att det inom denna modell blir upp till varje kommun och
landsting vilken progressivitet på skattesatsen som ska tillämpas för varje steg i skattemodellen,
men med minst 0,1 procentenhets ökad skattesats för varje progressionssteg,
att Malmö arbetarekommun ställer sig bakom motionen,
att motionen vidaresänds till Skånes socialdemokratiska partidistriktskongress,
att motionen bifalles av distriktskongressen 2015 och skickar den till socialdemokratiska riksdagsgruppen,
att motionen vidaresänds till Socialdemokratiska partikongressen 2015,
att partikongressen 2015 bifaller motionen och skickar den till socialdemokratiska riksdagsgruppen.
SSU Flamman
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Joakim Sandell
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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UTLÅTANDE NR 71
MOTION NR 71
Ang. Ta bort effektskatten på kärnkraft
att produktionsskatten (effektskatten) på kärnkraft ska tas bort,
att konstruktionen av skatten ska göras om eftersom incitamenten för nyinvesteringar minskar,
att konstruktionen av skatten ska göras om eftersom underhålls- och servicearbeten, både vid
planerade och oplanerade avställningar, bestraffas ekonomiskt,
att konstruktionen av skatten ska göras om eftersom elproducenternas konkurrenssituation
snedvrids,
att produktionskatten för kärnkraft ska harmoniseras till kärnkraft i övriga EU-länder,
att energiskatterna ska harmoniseras till övriga EU-länders och EES-länders för att få en
fungerande energimarknad till stånd.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
motionen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 72
MOTION NR 72
Ang. Öresundsskatterna måste göras om
att det ska uppnås en långvarig tillfredställande skatte- och avgiftssituation i Öresundsregionen,
att medel avsätts för att nå ökad komparativ kunskap om de båda skattesystemen i Sverige och
Danmark,
att en harmonisering av skatterna ska eftersträvas,
att Öresundsskatterna ska göras om.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
63

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 73
MOTION NR 73
Ang. Ökade skattefria traktamenten
att Socialdemokraterna arbetar för att det skattefria traktamentet skall följa kostnadsutvecklingen,
att Båstads Arbetarekommun antar motionen som sin egen och översänder den till distriktskongressen,
att Skånes partidistrikt översänder motionen till riksdagsgruppen för handläggning.
Niclas Svanberg
Båstads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Göran Klang, Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 74
MOTION NR 74
Ang. Dagens globalisering
att SAP utreder hur man kan på ett effektivitet sätt kan tillämpa högre skatt på högre kapital,
att SAP i Skåne verkar föra att driva dessa frågor,
att motionen skickas till partikongressen.
Filip Rahim Hansson
Ängelholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Christer Hansson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
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Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 75
MOTION NR 75
Ang. Översyn av SMS-/Snabblån
att en utredning kring fördröjd utbetalning av dessa lån görs, möjligheten att man har pengarna
på sitt konto först 3-5 bankdagar efter genomförd och beviljad kreditprövning istället för som
idag efter någon timme,
att man skärper till hur marknadsföring från dessa bolag bedrivs så att inte redan skulddrabbade
lockas till nya lån, att man skärper kraven än mer kring kreditprövningen så möjligheten att få lån
hos flera bolag minskar,
att distriktskongressen ställer sig bakom motionen och sänder den jämte distriktsstyrelsens utlåtande vidare till riksdagsgruppen för vidare hantering.
Björn Strömqvist & Henrik Andersson
Hörby arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Lena Rosvall
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 76
MOTION NR 76
Ang. Hyresrätter
att Socialdemokraterna i Helsingborg antar motionen som sin egen. att den kommunala fastighetsskatten slopas. att ROT-avdrag för hyresrätter införs.
Sara Eliasson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
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Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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§26 Bostäder
UTLÅTANDE NR 77
MOTION NR 77
Ang. Allas rätt till en bostad
att Båstads arbetarkommun antar motionen som sin egen och översänder den till distrikskongressen,
att Skånes partidistrikt översänder motionen till riksdagsgruppen för handläggning,
att Socialdemokraterna verkar för ökad bostadsbyggande,
att Socialdemokraterna verkar för en statlig finansiering för ett ökat bostadsbyggande vad det
gäller hyresrätter.
Niclas Svanberg
Båstads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Göran Klang
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 78
MOTION NR 78
Ang. Bygg fler bostäder
att utförsäljningen av kommunala bostadshyresrätter stoppas,
att man ser till att ge kommunala bostadsbolag resurser och mandat att bygga hyresrätter till ett ej
profit syfte utan att medborgarnas behov sätts i centrum,
att Ängelholms arbetare kommun ställer sig bakom motionen,
att partidistriktet antar motionen och skickar den till partikongressen.
Filip Rahim Hansson
Ängelholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Christer Hansson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
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att första attsatsen anses besvarad,
att andra attsatsen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 79
MOTION NR 79
Ang. Vi behöver en bostadspolitik för ett ökat
bostadsbyggande
att staten skapar ekonomiska förutsättningar samt vidtar andra nödvändiga åtgärder i syfte att
kraftfullt öka bostadsbyggandet i allmänhet och hyres- och studentbostäder i synnerhet,
att staten i lag eller på annat sätt reglerar att varje kommun, ev. med vissa undantag, ska tillgodose
att minst 10 % av det totala antalet bostäder i kommunen ska utgöras av hyresbostäder i ett
allmännyttigt företag eller motsvarande,
att det skapas tillräckligt antal utbildningsplatser för byggbranschens behov,
att svenska avtal ska gälla på arbetsplatser i Sverige,
att motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Gunnar Jönsson, Jon Helgason, Akram Heidari, Ola Christiansson och Ronny Hansson
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Björn Abelson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen bifalles,
att andra attsatsen anses besvarad,
att tredje attsatsen bifalles,
att fjärde attsatsen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Yrkanden
Gunnar Jönsson, Lund, yrkar bifall till motionen.
Lena Fällström, Lund, yrkar bifall till motionen.
Marika Bjerstedt Hansen, Osby, yrkar bifall till motionen.
Hillevi Larsson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Lars-Erik Lövdén finner att endast ett förslag till beslut föreligger avseende attsatserna 1, 3 och 4 och det är distriktsstyrelsens bifallsyrkande. Mötesordföranden ställer
yrkandena angående att-sats 2 och finner bifall för distriktsstyrelsens förslag.
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Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
***

Uttalande
Niklas Karlsson, redaktionsutskottet, föredrar redaktionsutskottets förslag till uttalande angående
bostadspolitiken.
Uttalande angående bostadspolitiken
Dags att sätta spaden i marken
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har satt som mål att det ska byggas 250 000 nya
bostäder i Sverige fram till 2020. Sannolikt är behovet större. I de skånska kommuner
Socialdemokraterna styr kommer vi att, i samverkan med övriga aktörer på bostadsmarknaden,
bidra till att vi kan nå detta mål. Det är nödvändigt för att Skåne ska kunna fortsätta att vara en
stark och hållbar tillväxtmotor i Sverige.
Bostadsbristen är akut. I över hälften av Sveriges alla kommuner råder bostadsbrist och i Skåne
har 20 kommuner underskott på bostäder. Samtidigt växer befolkningen och i Skåne ökar den
med 15 000 personer per år. Bostadsbristen skapar långa köer till hyresrätter och höga priser på
bostadsrätter.
Bostadsbristen är ett av de största hindren för jobb och tillväxt. Den drabbar breda grupper men
särskilt unga, studenter och nyanlända som får svårt att ta steget in på bostadsmarknaden.
Människor har svårt att flytta till jobb eller utbildning och det hindrar företagen från att anställa.
En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att nå full sysselsättning.
Beslut: Kongressen beslutar att anta uttalandet i enlighet med redaktionsutskottets
förslag.
***
Lars Klang och Petra Revemark, båda från Vellinge, har lämnat kongressen.
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§27 Jämställdhet
UTLÅTANDE NR 80
MOTION NR 80
Ang. Jämställdhet och kroppsräkning eller jämlikhet och lika
möjligheter oavsett kön
att jämställdhet inte ska bestå av kroppsräkning utan jämlikhet och lika möjligheter oavsett kön.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Yrkanden
Sara Mellander, Malmö, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag och frågar distriktsstyrelsen
enligt vilka kriterier de olika motionerna ämnessorterats. Fler motioner än motion 80 kan anses
behandla jämställdhet.
Hillevi Larsson, distriktsstyrelsens föredragande, tackar för frågan och instämmer i påpekandet.
Mötesordförande Lars-Erik Lövdén föreslår att påpekandet skickas till distriktsstyrelsen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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§28 Miljö, jordbruk och energi
UTLÅTANDE NR 81
MOTION NR 81
Ang. Skogsbruket måste klara miljömålet - Levande skogar
att regeringen ger Skogsstyrelsen i uppdrag att inom ramen för sin verksamhet prioritera information, rådgivning och uppföljning av miljöhänsynen inom skogsbruket,
att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att revidera skogsvårdslagen i syfte att bl. a nå
riksdagens mål om Levande skogar,
att resurser avsätts i statens budget så att fler skogsområden kan få ett långsiktigt skydd som
naturreservat, bl. a i Skåne,
att motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Gunnar Jönsson och Jon Helgason
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Björn Abelson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översändes till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 82
MOTION NR 82
Ang. Inventering av tak för solcellsuppbyggnad
att uppdra till de skånska riksdagsledamöterna att ta initiativ till en nationell strategi för att stödja
och stimulera utvecklingen av solcellsutbyggnad,
att partidistriktet samlar socialdemokratiska politiker i Skåne med koppling till klimatutveckling
till en temadag för att öka kunskaperna inom området.
Fredrik Winberg
Kristianstads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Fredrik Winberg
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att första attsatsen bifalles,
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att andra attsatsen anses besvarad,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Yrkanden
Bjarne Andersen, Landskrona, yrkar bifall till motionen.
Stefan Malmberg, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Heléne Fritzon ställer yrkandena under proposition och finner att kongessen
beslutar i enligthet med distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 83
MOTION NR 83
Ang. EU: s energisäkerhet är ett energiproblem som är
mycket nära
att EU: s energisäkerhet är ett energiproblem som är mycket nära,
att en plan för att hantera EU: s energiproblem ska tas fram,
att det ska utredas vad en avreglering av den inre energimarknaden skulle inbära för ökad tillgång
på energi,
att avfallsförbränning ej är förnyelsebar energi,
att EU: s alla energileverantörer i Afrika, Central Asien, Mellanöstern ej ska hålls ner i permanent
fattigdom och diktatur för att EU ska ta ifrån dem sina energiresurser för att täcka EU: s importbehov av energi,
att EU ska beräkna av nettoenergin för de förnyelsebara alternativen,
att EU ska utreda vad som kommer att hända med produktionen av vindkraftverk och från
vindkraftverk när den fossila energitillförseln stryps.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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UTLÅTANDE NR 84
MOTION NR 84
Ang. Inga onödiga tillsatser i maten
att vatten inte ska få används att med fusk öka köttets vikt,
att skadliga och/eller giftiga ämnen som nitrit förbjuds som tillsatser i vår föda.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 85
MOTION NR 85
Ang. Konstgödning och konstgödsel
att en plan för ett jordbruk med minskad tillgång till konstgödsel ska utarbetas,
att en plan arbetas fram för ett jordbruk med minskad tillgång till fosforbaserat konstgödsel,
att övergödningen av åkrarna i Sverige ska upphöra,
att en plan ska utarbetas för en anpassning till höjda livsmedelspriser,
att en plan ska utarbetas för en anpassning till höjda biobränslepriser.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, andra och tredje attsatserna anses besvarade,
att fjärde och femte attsatserna avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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UTLÅTANDE NR 86
MOTION NR 86
Ang. Långsiktigt hållbar tillväxt
att "tillväxt" inte får innebära förödelse av våra skogar, vårt land och haven omkring,
att Sverige ska eftersträva så långt det är möjligt en långsiktigt hållbar tillväxt.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 87
MOTION NR 87
Ang. Miljö- och klimatåtgärder ska utgå från vad människor
sannolikt gör och inte vad de borde göra och globalt
snarare än lokalt
att miljö- och klimatåtgärder ska utgå från vad människor sannolikt gör och inte vad de borde
göra,
att pengarna som vi i Sverige bygger vindkraftverk etc. gör mycket mer nytta för minska utsläppen i kolkraftsberoende länder,
att utsläppen i Sverige inte ska få minska genom att utsläppsintensiva industrier flyttar till länder
med andra regler.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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UTLÅTANDE NR 88
MOTION NR 88
Ang. Myten om biogas och osmarta vägval i trafiken
att det är dags att sluta elda för kråkorna med biogas och utforma politiken därefter,
att förnybar elproduktion passar mycket väl in i framtida alltmer elektrifierade fordonsflottor.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 89
MOTION NR 89
Ang. Pesticider (bekämpningsmedel)
att växelvis odling ska stimuleras istället för monokultur,
att bekämpningsmedel ska undvikas i den mån det är möjligt.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att första attsatsen anses besvarad,
att andra attsatsen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Yrkanden
Bjarne Andersen, Landskrona, yrkar bifall på motionen.
Lars Göran Hansen, Skurup, yrkar bifall på motionen och yrkar på ett tillägg om att
distriktsstyrelsen verkar för att den odlingsfria zonen fastställs till 10 meter.
Stefan Malmberg, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag och
avslag till tilläggsyrkandet.
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Votering begärs och mötesordförande Heléne Fritzon finner efter försöksvotering bifall för
distriktsstyrelsens förslag gällande motionen. Mötesordförande ställer proposition på
tilläggsyrkandet och distriktsstyrelsens avslagsyrkande på det samma och finner bifall till
distriktsstyrelsens avslagsyrkande.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 90
MOTION NR 90
Ang. Varför satsa på ett av de ineffektivaste sätten att
hjälpa och på en hjälp som få önskar?
att pengar till miljö ej är för att förverkliga egna ideologiska drömmar,
att pengar till klimat ej är för att förverkliga egna ideologiska drömmar.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 91
MOTION NR 91
Ang. Varför ska vi inte odla ekologiskt?
att ekologisk odling inte ska stimuleras,
att allmänheten ska informeras om konsekvenserna av ekologisk odling,
att ekologisk odling inte ska ses som något eftersträvansvärt.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen avslås.
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Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 92
MOTION NR 92
Ang. Värna om jordbruksmarken! Bygg inte på den goda
jorden. Tänk på ett hållbart samhälle.
att vi ska värna om den goda åkermarken,
att samhällets behov av mark för bostäder och industrier etc. inte ska går före det framtida
behovet av den omkringliggande åkermarken,
att vi inte ska bygga på åkermark,
att vi ska bygg på mark som är sämre lämpad för jordbruk,
att vi för kommande generationers skull ska tänka och verka i handling för ett hållbart samhälle.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att första och femte attsatserna bifalles,
att andra, tredje och fjärde attsatserna anses besvarade,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 93
MOTION NR 93
Ang. Den naturliga vilda skogen måste bevaras
att skogen i naturligt skick ska bevaras,
att naturlig matproduktion med bär, svamp, vilt och bete för ren och tamboskap stimuleras.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 94
MOTION NR 94
Ang. Etanol är en politisk bubbla, en hälsofara som orsakar
ner död, cancer, smog, marknära ozon och mer växthusgaser
än bensin och diesel
att etanol är en politisk bubbla,
att subventionerna av etanol ska upphöra,
att krav på tillhandahållande av biobränsle på bensinstationer i lagstiftningen ska upphöra.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att första attsatsen avslås,
att andra och tredje attsatserna anses besvarade.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 95
MOTION NR 95
Ang. Ett uthålligt samhälle som värnar om miljön?
att besparingar av energi ska ske i fastighetssektorn,
att valet av energislag inte ska styras av styrmedel från staten,
att renast och bäst är den energi som aldrig produceras,
att vi ska ställa om vårt samhälle och sätt att leva här och nu.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
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Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen bifalles,
att andra attsatsen avslås,
att tredje och fjärde attsatserna anses besvarade,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 96 OCH 97
MOTION NR 96
Ang. Höj panten för miljön och inför pant på alla vardagsförpackningar
att panten ska följa inflationen,
att retursystemet ska utvidgas,
att samtliga vardagsförpackningar ska omfattas av retursystem med pant.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande

MOTION NR 97
Ang. Ökad pant på förpackningar
att öka panten till ett betydligt högre belopp.
Olle Lundgren
Bjuvs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Martin Fridehjelm
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionerna anses besvarade.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 98
MOTION NR 98
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Ang. Vindkraft är rena snurren
att vindkraft är rena snurren,
att Sverige bör öka investeringarna i grön forskning och utveckling,
att Sverige ska verka för att få fram en ny generation av effektiv förnyelsebar energi,
att Sverige ska verka för ny lagringsteknologi och intelligenta elnät,
att utbyggnaden av vindkraft i Sverige med statliga subventioner ska stoppas omgående.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen avslås,
att andra, tredje och fjärde attsatserna anses besvarade.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

80

§29 Trafik och kommunikation
UTLÅTANDE NR 99, 100, 101, 102 OCH 103
MOTION NR 99
Ang. Satsa på Simrishamnsbanan – en viktig del i ett hållbart
Skåne
att verka för kraftfullt ökade järnvägsinvesteringar i Skåne som har betydelse för utveckling av
den regionala järnvägstrafiken,
att agera kraftfullt för att Simrishamnsbanan snarast möjligt kommer med i den nationella planen
för järnvägsutbyggnad i Skåne,
att ur ett brett perspektiv prövar ”frågan om finansiering” av järnvägsutbyggnaden,
att motionen översänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Pia Jönsson
Staffanstorps arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Rikard Larsson
Ordförande

MOTION NR 100
Ang. Satsa på Simrishamnsbanan – en viktig del i ett hållbart
Skåne
att verka för kraftfullt ökade järnvägsinvesteringar i Skåne som har betydelse för utveckling av
den regionala järnvägstrafiken,
att agera kraftfullt för att Simrishamnsbanan snarast möjligt kommer med i den nationella planen
för järnvägsutbyggnad i Skåne,
att ur ett brett perspektiv pröva ”frågan om finansiering” av järnvägsutbyggnaden,
att motionen översänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen,
att Tomelilla Arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Jan-Erik Andersson
Tomelilla arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Inger Åbonde
Ordförande

MOTION NR 101
Ang. Satsa på Simrishamnsbanan – en viktig del i ett hållbart
Skåne
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att verka för kraftfullt ökade järnvägsinvesteringar i Skåne som har betydelse för utveckling av
den regionala järnvägstrafiken,
att agera kraftfullt för att Simrishamnsbanan snarast möjligt kommer med i den nationella planen
för järnvägsutbyggnad i Skåne,
att ur ett brett perspektiv prövar ”frågan om finansiering” av järnvägsutbyggnaden,
att motionen översänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Simrishamns arbetarekommun
Simrishamns arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Karl-Erik Olsson
Ordförande

MOTION NR 102
Ang. Satsa på Simrishamnsbanan – en viktig del i ett hållbart
Skåne
att verka för kraftfullt ökade järnvägsinvesteringar i Skåne som har betydelse för utveckling av
den regionala järnvägstrafiken,
att agera kraftfullt för att Simrishamnsbanan snarast möjligt kommer med i den nationella planen
för järnvägsutbyggnad i Skåne,
att ur ett brett perspektiv pröva ”frågan om finansiering” av järnvägsutbyggnaden,
att motionen översänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Sjöbo arbetarekommun
Sjöbo arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Roland Wiking
Ordförande

MOTION NR 103
Ang. Satsa på Simrishamnsbanan – en viktig del i ett hållbart
Skåne
att verka för kraftfullt ökade järnvägsinvesteringar i Skåne som har betydelse för utveckling av
den regionala järnvägstrafiken,
att agera kraftfullt för att Simrishamnsbanan snarast möjligt kommer med i den nationella planen
för järnvägsutbyggnad i Skåne,
att ur ett brett perspektiv pröva ”frågan om finansiering” av järnvägsutbyggnaden,
att motionen översänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Gunnar Jönsson, Björn Abelson, Akram Heidari, Kenth Andersson, Jon Helgason och Ola
Christiansson
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
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Björn Abelson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionerna bifalles,
att motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Yrkanden
Gunnar Jönsson, Lund, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 104
MOTION NR 104
att man man gör det möjligt att kunna lösa biljetter i förtid till Skånetrafikens linjer.
Lennart Andersson
Svalövs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Anders Svärd
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen anses besvarad.

Yrkanden
Elek Oxenfeldt, Kristianstad, yrkar bifall till motionen.
Stefan Svalö, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Heléne Fritzon ställer yrkandena under proposition och finner bifall till
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 105
MOTION NR 105
Ang. Reglering av järnvägen
att Byggfacken s-förening i Skurup antar motionen och översänder den till arbetarekommunen,
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att Skurups Arbetarekommunen antar motionen som sin egen och översänder den till distriktskongressen,
att Skånes partidistrikt aktivt verkar internt i partiet för att återreglera tågtrafiken,
att Skåne partidistrikt översänder motionen till riksdagsgruppen för handläggning.
Magnus Alm
Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Maria Nyman-Stjärnskog
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Lena Fällström, Lund, yrkar bifall till motionen.
Lars-Göran Hansen, Skurup, yrkar bifall till motionen.
Klara Strandberg, Lund, yrkar bifall till motionen.
Stefan Svalö, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktstyrelsens förslag.
Mötesordförande Heléne Fritzon ställer yrkandena under proposition och finner bifall till
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 106
MOTION NR 106
Ang. Förbättra kollektivtrafiken
att Skånetrafiken arbetar med att förbättra kollektivtrafiken med fler busslinjer och fler avgångar
mellan städerna och mindre tätorter.
Kjell-Arne Nilsson
Ängelholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Christer Hansson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds regionfullmäktigegruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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UTLÅTANDE NR 107
MOTION NR 107
Ang. Utöka kollektivtrafikens resegaranti
att Skånetrafikens resegaranti blir mer tillgänglig för resenärer som drabbats av försening i form
av återbetalda biljettpriser utan hänsyn till det ursprungliga biljettpriset,
att Skånetrafikens resegaranti blir mer tillgänglig för resenärer som drabbats av försening i form
av återbetalda biljettpriser utan hänsyn till resans längd.
Johan Ahlberg
Bjuvs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Martin Fridehjelm
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Susanne Asserfors, Höör, yrkar bifall till motionen.
Johan Ahlberg, Bjuv, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Lena Fällström, Lund, yrkar bifall till motionen.
Alma Carlsson, Lund, yrkar bifall till motionen.
Stefan Svalö, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Heléne Fritzon ställer yrkandena under proposition och finner bifall till
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 108
MOTION NR 108
Ang. Gratis kollektivtrafik för pensionärer
att Socialdemokraterna verkar för att pensionärer ska ha tillgång till gratis kollektivtrafik,
att motionen skickas till distriktskongressen 2015,
att Malmö arbetarekommun tar motionen som egen och skickar den till partikongressen 2015,
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att partikongressen bifaller motionen.
S-förening för skola och utbildning
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Joakim Sandell
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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§30 Näringsliv och regional utveckling
UTLÅTANDE NR 109
MOTION NR 109
Ang. Angående framtiden för statligt ägda PostNord
att allt arbete i PostNord ska genomföras i egen regi och inte genom outsourcing,
att skapa förutsättningar för en arbetsmiljö i PostNord som möjliggör jobb fram till pension,
att utdelning i hela Sverige ska vara ett krav för att få bedriva postverksamhet i Sverige,
att all postverksamhet i Sverige sker under svenska lagar och med svenska kollektivavtal,
att förändra arbetstidslagen, så att den tvingar arbetsgivare att erbjuda sammanhållen arbetstid,
att kravet på fastighetsboxar i flerfamiljshus återinförs,
att PostNord som helhet ska kvarstå i statlig ägo,
att PostNord i så stor utsträckning som möjligt motverkar olaglig cabotage och osund
konkurrens.
Seko S-förening i Helsingborg
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalls,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 110
MOTION NR 110
Ang. Stimulera och stötta de redan existerande
småföretagen att växa och expandera (Framtidens jobb)
att inte stimulera start av nya företag,
att stimulera och stötta de redan existerande småföretagen att växa och expandera.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
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Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen avslås,
att andra attsatsen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 111
MOTION NR 111
Ang. IT och Bredband på landsbygden
att distriktsstyrelsen verkar för en snabb utbyggnad av fibernät i regionens samtliga kommuner,
att distriktsstyrelsen undersöker de ekonomiska möjligheter som finns för att utbyggnad av fibernät på landsbygden,
att distriktsstyrelsen uppmanar Arbetarekommunerna i de Skånska kommunerna att verka för
utbyggnad av fibernät på landsbygden.
Claes Hallberg
Svalövs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Anders Svärd
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen bifalles,
att andra och tredje attsatserna anses besvarade,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till regionfullmäktigegruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 112
MOTION NR 112
Ang. Mätande av Skånes utveckling
att Socialdemokraterna i Region Skåne verkar för införandet av ett alternativt system i beräkningen av Skånes ekonomiska, ekologiska och sociala tillstånd som kompletterar BRP,
att det undersöks om GPI är det bäst lämpade mätsystemet,
att om så är fallet GPI implementeras i Skåne inom överskådlig tid,
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att Skånes riksdagsledamöter hålls uppdaterade över utredningen och delar med sig av resultaten
till riksdagsgruppen och regeringen,
att Hörby arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Anita Ullmann Kradjian
Hörby arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Lena Rosvall
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Susanne Asserfors, Höör, yrkar bifall till motionen.
Stefan Svalö, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Heléne Fritzon ställer yrkandena under proposition och finner bifall till
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 113
MOTION NR 113
Ang. "Brobyggande” också österut
att genom Region Skåne påbörja ett arbete för att främja social utveckling och näringslivskontakter i första hand med de baltiska staterna,
att genom Region Skåne ta initiativ till en konferens om ett hållbart Östersjön med samtliga
östersjöstater – på temat ett fredens och ett miljö-skyddat Östersjön.
Fredrik Fexner
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Björn Abelson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

Kent Mårtensson, Ystad, lämnar kongressen och Ingrid Ek, Ystad, går in i hans ställe.
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Lena Emilsson, Eslöv, lämnar kongressen.
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§31 Brott och straff
UTLÅTANDE NR 114
MOTION NR 114
Ang. Lag och rätt är inte en fråga om skuld och ansvar i
Sverige, vilket är unikt i Europa
att lag och rätt är en fråga om skuld och ansvar,
att vi inte ska tolerera en obegränsad likgiltighet inför nästan i svensk lagstiftning,
att lagstiftningen och rättskipningen ska överensstämma med rättskänslan (verklighet och värde).
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 115
MOTION NR 115
Ang. Nämndemän i Sverige speglar ej befolkningen, inför en
pool med sakkunniga eller medborgarplikt
att det ska startas en utredning om införande av ett system med helt opolitiska nämndemän som
hämtas ur en pool av sakkunniga inom områden som barn, psykologi, ekonomi, teknik och så
vidare eller om ett system som gör nämndemansarbetet till en medborgerlig plikt.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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UTLÅTANDE NR 116
MOTION NR 116
Ang. Advokater ska dömas som alla andra, lika inför lagen
att åklagare ska få åtala utan Advokatsamfundets hörande när advokat misstänks ha lämnat råd
som främjar straffbelagda gärningar,
att tillsynen av advokatkåren inte ska utföras av Advokatsamfundet utan av en nämnd som har en
neutral sammansättning som i våra grannländer,
att den uråldriga lagen om sysslomannens plikter och ansvar bör ses över och moderniseras,
att lag om advokater (RB 8:1-8) bör ses över,
att vi ska vara lika inför lagen i Sverige,
att grundlagen RF 1:9 och Europakonventionens artikel 6:1ska följas,
att Sverige ska ha ett rättvist rättsystem som syftar till att vi är lika inför lagen,
att domstolar ej ska särbehandla advokater,
att en advokatskund ska kunna gå till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN),
att lagen om sysslomannens plikter och ansvar ska ses över och moderniseras,
att nämndemän och ”fristående domare” ska kunna inkallas av enskild part i tvistemål mot
domstolsanknutna tjänstemän och konsulter m fl.,
att rättegångsbalken ska kompletteras och omstruktureras med en tydligare uppdelning mellan
brottsärenden och tvistemål.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 117
MOTION NR 117
Ang. Blank fastställelse och motivering av avslag
att ställa sig bakom principen om ett rättvist rättsystem som syftar till att vi är lika inför lagen,
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att Hovrätten inte ska tillåtas avge ”blank fastställelse” utan egna motiv även då klagandens
argument förstärkt,
att Högsta domstolen ska motivera sina avslag,
att domstolarna måste ha förklaringsskyldighet vid skriftlig förfrågan från part vid utebliven
bevisvärdering eller diffusa resonemang,
att JK och JO måste få utökade befogenheter för granskning av domstolarnas domslutskvalitet i
materiellt avseende och inte endast i formellt hänseende,
att preskriptionstiden för bedrägeri borde räknas från när verkningarna upptäcks - inte förr!
Samhällets värn måste gälla offret, inte bedragaren,
att preskriptionstiden för bedrägeribrott måste förlängas genom ett annat beräkningssätt. Idag är
det lika kort preskriptionstid för bedrägeri som på andra brott med samma straffvärde,
att föredragningsmaterialet bör i förväg redovisas för den klagande parten, som även bör tillåtas
välja offentlighet.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 118
MOTION NR 118
Ang. Översyn av 3 kap. 5 och 6 §§ skadeståndslagen
(1972:207)
att Skånes socialdemokratiska partidistrikt ska arbeta för att en översyn av effekterna av 3 kap. 5
och 6 §§ skadeståndslagen (1972:207) ska göras,
att beslut om formerna för en sådan översyn ska överlämnas till regeringen,
att motionen översänds till den skånska socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Adrian Magnusson
Ystads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Roger Jönsson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
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att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 119
MOTION NR 119
Ang. Deltagande i terrorhandlingar och i krig utomlands
att Båstads arbetarkommun antar motionen som sin egen,
att distriktkongressen ställer sig bakom motionen,
att Skånes partidistrikt översände rmotionen till riksdagsgruppen för handläggning.
Niclas Svanberg
Båstads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Göran Klang
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Yrkanden
Inga-Lill Bjartén, Simrishamn, yrkar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
pågående utredning.
Rikard Larsson, distriktsstyrelsens föredragande, föredrar distrikstyrelsens nya förslag att
motionen ska anses besvarad.
Mötesordförande Andreas Schönström finner att det endast finns ett förslag till beslut och det är
distriktsstyrelsens nya förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens nya förslag att motionen
ska anses besvarad.

UTLÅTANDE NR 120
MOTION NR 120
Ang. Sexuellt utnyttjande av barn utomlands
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att individer som begår sexualbrott enligt svensklagstiftning på barn utomlands, skall kunna bli
åtalade i Sverige och bli till dömda till straff för dessa brott,
att Båstads arbetarkommun antar motionen som sin egen och översänder den till
distrikskongressen,
att Skånes partidistrikt översänder motionen till riksdagsgruppen för handläggning.
Niclas Svanberg
Båstads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Göran Klang
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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§32 Försvar
UTLÅTANDE NR 121
MOTION NR 121
Ang. Mönstring och värnplikt
att arbeta för att allmän mönstring införs och att någon form av värnplikt alternativt eller civilplikt genomförs.
Johan Pettersson
Klippans arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Johan Pettersson
Ordförande
Distriktsstyrelsen förslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 122
MOTION NR 122
Ang. Nej till svenskt NATO-medlemskap!
att säga nej till svenskt NATO-medlemskap,
att Sverige inte ska utöka sina förbindelser med NATO,
att säga ja till en höjning av försvarsanslagen såväl i absoluta tal som i andel av BNP. Från dagens
nivå till den nivå som krävs för att Sverige ska framstå som en trovärdig alliansfri nation,
att som en möjlig inledning på ett återtaget värnpliktssystem införa obligatorisk mönstring av
såväl kvinnor som män vid 18 års ålder,
att stärka de säkerhets- och försvarspolitiska kontakterna med våra nordiska grannländer,
framförallt med det alliansfria Finland,
att den Socialdemokratiska partidistriktskongressen skickar motionen vidare till nästa ordinarie
partikongress,
att Lunds Arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Per Almén
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Björn Abelson
Ordförande
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, tredje, fjärde och femte attsatserna anses besvarade,
att andra attsatsen avslås.
Yrkanden
Peter Johansson, Malmö, yrkar bifall till attsats 1.
Per Almén, Lund, yrkar bifall till attsats 1 och 2 samt till distriktsstyrelsens förslag i övrigt.
Tonka Frodlund, Helsingborg, yrkar bifall till attsats 1.
Marianne Pettersson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Andreas Schönström ställer yrkandena under proposition och finner bifall till
attsats 1 och 2 att att 3, 4 och 5 anses besvarade.
Beslut: Kongressen beslutar att attsats 1 och 2 bifalles samt att attsats 3, 4 och 5 anses
besvarade.

UTLÅTANDE NR 123
MOTION NR 123
Ang. Prioritera rätt när det gäller Sveriges framtid
att man noggrant analyserar hoten mot Sverige och svenska medborgare så att man gör rätt
prioriteringar mellan satsningar på försvaret och satsningar på omställning av vårt land så att det
blir långsiktigt hållbart ekologiskt, ekonomiskt och socialt,
att Sverige också i framtiden är alliansfritt och inte ansluter sig till NATO.
Gunnar Jönsson och Jon Helgason
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Björn Abelson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Gunnar Jönsson, Lund, yrkar bifall till motionen.
Marianne Pettersson, distriktsstyrelsens föredragande, föredrar distriktsstyrelsens nya förslag att
motionen bifalles.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens nya förslag att motionen
bifalles.
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§33 Kultur
UTLÅTANDE NR 124, 125 och 126
MOTION NR 124
Ang. Kultur – en skånsk framtidsinvestering!
att arbeta in kulturen som en central del i strategin för framtidens jobb,
att verka för fördjupad forskning kring kulturens påverkan på människor och samhället som
helhet, speciellt med tanke på att tillvarata våra dagars begåvningsreserv, för att stärka Sveriges
konkurrenskraft,
att genomföra ett rådslag tillsammans med ABF och andra kulturorganisationer, kring möjligheterna att ge nytt liv åt kulturen i folkrörelsearbetet,
att Skurups Arbetarekommun antar motionen som Arbetarekommunens egen.
Maria Nyman-Stjärnskog
Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Maria Nyman-Stjärnskog
Ordförande

MOTION NR 125
Ang. Kultur är framtidsinvestering – Skåne kan gå före!
att den socialdemokratiska distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag,
att partikongressen ger den socialdemokratiska partistyrelsen i uppdrag,
att arbeta in kulturen som en central del i strategin för framtidens jobb,
att verka för fördjupad forskning kring kulturens påverkan på människor och samhället som
helhet, speciellt med tanke på att tillvarata våra dagars begåvningsreserv för att stärka Sveriges
konkurrenskraft,
att genomföra ett rådslag tillsammans med ABF och andra kulturorganisationer, kring möjligheterna att ge nytt liv åt kulturen i folkrörelsearbetet.
Sten Svensson
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Joakim Sandell
Ordförande

MOTION NR 126
Ang. Kultur – en skånsk framtidsinvestering !
att arbeta in kulturen som en central del i strategin för framtidens jobb,
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att verka för fördjupad forskning kring kulturens påverkan på människor och samhället som
helhet, speciellt med tanke på att tillvarata våra dagars begåvningsreserv för att stärka Sveriges
konkurrenskraft,
att genomföra ett rådslag tillsammans med ABF och andra kulturorganisationer, kring
möjligheterna att ge nytt liv åt kulturen i folkrörelsearbetet.
Ulf-Peter Honoré
Kristianstads arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Fredrik Winberg
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att attsats 1 i motion 124 och 126, samt attsats 3 i motion 125 bifalles,
att attsats 2 och 3 i motionerna 124 och 126, samt attsats 4 och 5 i motion 125 anses besvarade,
att attsats 1 och 2 i motion 125 anses besvarade
att motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Yrkanden
Maria Nyman-Stjärnskog, Skurup, yrkar bifall till motion 124.
Sten Svensson, Malmö, yrkar bifall till attsats 3 i motion 124 och 126 samt attsats 5 i motion 125.
Peter Honoré, Kristianstad, yrkar bifall till attsats 3 i motion 124 och 126, samt attsats 5 i motion
125.
Rose-Marie Johansson, Ystad, yrkar bifall till attsats 1, 2 och 3 i motionerna 124 och 126, samt
attsats 4 och 5 i motion 125.
Sten Andersson, Osby, yrkar bifall till motionerna 124, 125 och 126.
Anna Wallentheim, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag
Mötesordförande Andreas Schönström finner endast ett förslag till beslut gällande attsats 1 i 124
och 126, samt likalydande attsats 4 i motion 125, och det är distriktsstyrelsens med fleras
bifallsyrkande.
Mötesordförande Andreas Schönström ställer yrkandena under proposition och finner bifall för
attsatserna 2 och 3 i motion 124 och 126, samt för de likalydande attsatserna 4 och 5 i motion
125. De övriga attsatserna anses besvarade.
Beslut: Kongressen beslutar att bifalla attsats 1, 2 och 3 i motion 124 och 126, samt de
likalydande attsats 3, 4 och 5 i motion 125, samt att övriga attsatser anses besvarade.

UTLÅTANDE NR 127
MOTION NR 127
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Ang. Avgiftsfri musik-och kulturskola
att distriktsstyrelsen för upp frågan om avgiftsfria musik- och kulturskolor till partistyrelsen,
att distriktsstyrelsen ges i uppdrag att undersöka hur avgiftsnivåerna för musik- och kulturskolornas verksamhet är i de Skånska kommunerna,
att distriktsstyrelsen tar fram ett förslag till regionalt finansierat bidrag till kommunerna som
syftar till att täcka hela eller delar av de avgifter kommunen idag tar ut för verksamheten,
att distriktsstyrelsen uppmanar de socialdemokratiska arbetarekommunerna att lokalt verka för
avgiftsfria musik- och kulturskola i samtliga Skånska kommuner.
Anette Hallberg och Claes Hallberg
Svalövs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Anders Svärd
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första och fjärde attsatserna bifalles,
att andra och tredje attsatserna avslås,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till distriktsstyrelsen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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§34 Organisation
UTLÅTANDE NR 128
MOTION NR 128
Ang. Representation av framgångsrika arbetarekommuner
att det uttalat tas hänsyn även till boendeort vid nomineringar till uppdrag i regionfullmäktige,
att det uttalat tas hänsyn till boendeort vid nomineringar till uppdrag till riksdagen,
att partiets valberedningar är skyldiga att värna även de mindre arbetarekommunernas rättigheter
att finnas på valbara platser till regionfullmäktige och riksdagen.
Johan Ahlberg
Bjuvs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Martin Fridehjelm
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Johan Ahlberg, Bjuv, yrkar bifall till motionen.
Ola Möller, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Lars-Erik Lövdén ställer yrkandena under proposition och finner bifall för
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 129
MOTION NR 129
Ang. Solidarisk resefördelning
att en deltagaravgift tas ut för deltagare i konferenser och kongresser i partidistriktets regi,
att deltagaravgiften är lika för alla deltagare,
att deltagaravgiften finansierar resor, mat och övriga kostnader som arbetarekommunerna idag får
betala, i samband med konferenser och kongresser,
att deltagare skickar reseräkning till partidistriktet som administrerar deltagaravgiften,
att Osby arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Tommy Augustsson
Osby arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
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Sten Andersson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Tommy Augustsson, Osby, yrkar bifall till motionen.
Ola Möller, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Tommy Augustsson, Osby, yrkar åter bifall till motionen.
Mötesordförande Lars-Erik Lövdén ställer yrkandena under proposition och finner bifall för
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 130
MOTION NR 130
Ang. Har vi några förpliktelser?
att medlemmar i Socialdemokraterna ska vara aktiva vid med både vid besluten och vid genomförandet av dem.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 131
MOTION NR 131
Ang. Möjlighet att nominera kandidater till EP-vallistan
att Socialdemokraterna på nästa ordinarie Partikongress skriver in i stadgarna hur nomineringsförfarandet av kandidater till Europaparlamentsvalets lista i parti ska gå till så att alla medlemmar
behandlas lika.
Joachim Fors
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Hässleholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Rolf Delcomyn
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 132
MOTION NR 132
Ang. Partivård
att distriktsstyrelsen inför regelbundna besök i de Skånska Arbetarekommunerna,
att distriktsstyrelsen ges i uppdrag att föra fram detta till partistyrelsen som ett förslag för
införande i partiets grundstadgar.
Claes Hallberg
Svalövs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Anders Svärd, Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första attsatsen anses besvarad,
att andra attsatsen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 133
MOTION NR 133
att distriktsstyrelsen för upp frågan om den politiska organisationen i de svenska offentliga
verksamheterna till partistyrelsen för utredning av de demokratiska konsekvenserna av den
maktkoncentration som idag råder på många håll,
att distriktsstyrelsen ges i uppdrag att undersöka de politiska organisationerna i de skånska
kommunerna och utreda de demokratiska konsekvenserna av den maktkoncentration som finns,
att distriktsstyrelsen ges i uppdrag att föra frågan vidare till de skånska arbetarekommunerna att
se över den politiska organisationen i den egna kommunen och verka för ett bredare demokratisk
underlag i de beslut som fattas.
Claes Hallberg
Svalövs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Anders Svärd
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Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första och andra attsatserna anses besvarade,
att tredje attsatsen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 134
MOTION NR 134
Ang. Jämställdhetsansvarig i partiorganisationen
att en jämställdhetsansvarig inom socialdemokratin utses,
att profilkrav och arbetsbeskrivning för en jämställdhetsansvarig tas fram,
att en nationell ledningsgrupp med ansvar för feministiska frågor inom partiorganisationen och
med ledamöter från olika distrikt tas fram,
att en jämställdhetsplanmed mätbara mål tas fram,
att kongressen antar som sin viljeinriktning att socialdemokraterna ska vara ett jämställt parti både
numerärt och strukturellt senast 2022,
att medlemsmötet för Ängelholms socialdemokrater antar motionen som sin egen och sänder
den till distriktskongressen.
S-kvinnor i Ängelholm
Ängelholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Christer Hansson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att första, fjärde och femte attsatserna bifalles,
att andra och tredje attsatserna avslås,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till partistyrelsen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 135
MOTION NR 135
Ang. Partiskatt
att Socialdemokraterna antar motionen,
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att SAP utreder lämplig nivå för partiskatt,
att SAP utreder tillvägagångssätt för att det uppföljs,
att SAP i Skåne antar motionen och skickar vidare den till partikongress,
att SAP verkar för att stoppa all lobbyism,
att SAP verkar för att synliggöra av all form av lobbyism,
att SAP möjliggör för uteslutning av lobbyism osv som ligger i strid mot partiets linje och
ideologi.
Filip Rahim Hansson
Ängelholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Christer Hansson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslå distriktskongressen besluta:
att första attsatsen anses besvarad,
att andra tredje, fjärde, femte och sjunde attsatserna avslås,
att sjätte attsatsen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till partistyrelsen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 136
MOTION NR 136
Ang. Rådslag om politisk handlingslinje
att Partidistriktet tillsammans med våra Arbetarekommuner genomför ett samråd/rådslag inom
sitt verksamhetsområde med syfte att skapa en gemensam handlingslinje grundad på vår ideologi,
att Arbetarekommunen beslutar bifalla motionen och översända den som sin egen,
att om motionen inte vinner bifall den översänds som enskild.
Tord Persson
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Björn Abelson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 137
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MOTION NR 137
Ang. Nu måste vi diskutera Fritt Sök Skåne!
att Skånes Socialdemokratiska partidistrikt ger distriktsstyrelsen i uppdrag att arrangera en utbildningspolitisk konferens där bl.a. ovanstående frågeställningar diskuteras,
att Lunds Arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Per Almén
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Björn Abelson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Per Almén, Lund, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 138
MOTION NR 138
Ang. Politiska diskussioner kräver näring!
att alla sammankomster i Skånes socialdemokratiska partidistrikt ska organiseras så att mat med
och utan kött likställs,
att Lunds arbetarekommun tar motionen som sin egen,
att motionen skickas vidare till Socialdemokraterna i Skånes partidistriktskongress.
LSSK
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Björn Abelson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 139
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MOTION NR 139
Ang. Strategi för ökad jämlikhet
att en strategi för partiets arbete med ökad jämlikhet tas upp i partidistriktets riktlinjer för
kommande verksamhet samt att arbetet redovisas årligen på distriktskongresserna,
att verka för att löner, arvoden, bonusar etc, och höjningar av dessa, alltid redovisas i reala
termer, i kronor och inte bara i procent,
att motionen sänds till partistyrelsen, den socialdemokratiska riksdagsgruppen och
arbetarekommunerna i Skåne.
Gunnar Jönsson, Akram Heidari, Jon Helgason och Ola Christiansson
Lunds arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Björn Abelson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översändes till partistyrelsen, den
socialdemokratiska riksdagsgruppen och arbetarekommunerna i Skåne.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 140
MOTION NR 140
Ang. Den röda Fanan
att vi såsom innan och fortsättningsvis anser att våra ideal är röda,
att partiets färg beslutas att den ska vara röd med så mycket rättighet som distriktskongressen har
rätt att besluta,
att Skånes partidistrikt, internt och externt, arbetar för att partiets färg ska åter igen etableras som
röd inåt och utåt.
Daniel Barteg
Kävlinge arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Jan Svensson, Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till distriktsstyrelsen.
Yrkanden
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Catrin Tufvesson, Kävlinge, yrkar bifall till motionen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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§35 Övrigt
UTLÅTANDE NR 141
MOTION NR 141
Ang. Ändrad valkretsindelning för riksdagsvalet
att föreslå en ny indelning för riksdagsvalkretsarna i Skåne som bättre stämmer överens med
samarbetsregionerna,
att distriktsstyrelsen redovisar sitt förslag på distriktskongressen 2016,
att Tomelilla Arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Jan-Erik Andersson
Tomelilla arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Inger Åbonde
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 142
MOTION NR 142
Ang. Den personal som arbetar i serviceavdelningar att vara
mer humant med människor som ber om hjälp
att vi måste rehabilitera befintlig personal genom utbildning eller hjälpa dem att få en examen
som skulle kvalificera dem att fortsätta sitt arbete om de vill fortsätta eller lämna ett jobb för dem
som är mer kvalificerade,
att intresset för medborgarnas klagomål om ineffektivitet personalen och deras rehabilitering och
utvisa alla som inte vill rehabilitering,
att anställa människor som bry sig om människors problem eller de som har behov till svar på
sina frågor, det innebär att vara leende och redo för att hjälpa dem direkt, för att bli kundtjänsten
tiden är speciell, heliga och är respektfullt, och låt alla de känslor som förde hem från utanför
arbetsplatsen.
Saladdin Saudi
Bjuvs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Martin Fridehjelm, Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
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Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 143
MOTION NR 143
Ang. Förbud mot att publicera opinionsundersökningar när
vallokalerna är öppna
att det blir förbjudet att publicera opinionsundersökningar under den tid vallokalerna är öppna på
valdagen,
att Möllevångens S-förening tar motionen som sin egen och skickar den till Malmö arbetarekommuns representantskap,
att Representantskapet antar motionen som sin egen och skickar den till SAP Skånes distriktskongress 2015,
att SAP Skånes distriktskongress tar motionen som sin egen och skickar den till den socialdemokratiska partistyrelsen och riksdagsgruppen.
Peter Johansson
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Joakim Sandell
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Yrkanden
Peter Johansson, Malmö, yrkar bifall till motionen.
Stefan Pettersson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Lars-Erik Lövdén ställer yrkandena under proposition och finner bifall för
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 144
MOTION NR 144
Ang. Grundlagsskydda den offentliga sektorn!
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att Malmö arbetarekommun verkar för att grundlagsskydda den offentliga sektorn, alltså att för
att en gemensamt ägd instans i kommunen/region/riksdag inte får säljas ut med mindre än 60 %
av rösterna, eller att beslutet tas med två val emellan,
att Malmö arbetarekommun sänder vidare motionen till partidistriktets årskongress,
att Malmö arbetarekommun sänder motionen vidare till partikongressen,
att partikongressen 2015 bifaller motionen och skickar den vidare till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen.
SSU Flamman
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Joakim Sandell
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Yrkanden
Terese Grahn, Ystad, yrkar bifall till motionen.
Filip Roslund, Lund, yrkar bifall till motionen.
Gunnar Jönsson, Lund, yrkar bifall till motionen.
Daniel Löfblad, Båstad, yrkar bifall till motionen.
Henrik Andersson, Hörby, yrkar bifall till motionen.
Ola Möller, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Adrian Magnusson, Ystad, yrkar bifall till motionen.
Karin Jonsson, Lund, yrkar bifall till motionen.
Gunnar Jönsson, Lund, yrkar åter bifall till motionen.
Tommy Augustsson, Osby, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Filip Roslund, Lund, yrkar åter bifall till motionen.
Ola Möller, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar åter bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Votering begärs och en försöksvotering genomförs varvid mötesordförande Lars-Erik Lövdén
finns bifall för distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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UTLÅTANDE NR 145
MOTION NR 145
Ang. Låt apoteken övergå i gemensam ägo
att Malmö Arbetarekommun verkar för att samtliga apotek övergår i offentlig ägo,
att Malmö arbetarekommun sänder motionen som egen till distriktskongressen 2015,
att Malmö arbetarekommun skickar motionen som egen till partikongressen 2015,
att partikongressen bifaller motionen och sänder motionen vidare till den socialdemokratiska
riksdagsgruppen.
SSU Flamman
Malmö arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Joakim Sandell
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen bifalles,
att motionen jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 146
MOTION NR 146
Ang. Socialdemokratisk politik är att vilja något och vilja
förändra. (Framtidens folkrörelse)
att socialdemokratisk politik är att vilja något och vilja förändra,
att viljan måste ha en inriktning och förändringen ett mål,
att vi är djärva nog att önska förändring,
att lärdomar och erfarenheter får vi inte glömma,
att socialism handlar om frihet, jämlikhet och broderskap,
att vi strävar för ett friare och rikare liv,
att vårt mål är frihet så långt som möjligt från de yttre förhållandenas tryck,
att frihet är för den enskilda individen att utveckla sin egenart,
att vi ska ha valfrihet att forma vår tillvaro efter egna önskningar,
att Individualism inte är liktydigt med förmågan att hävda sig mot andra,
att politik kamrater det är vilja något,
att socialdemokratiska förtroendevalda politiker ska inte företräda egennytta.
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Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 147
MOTION NR 147
Ang. Är ersättningen till de förtroendevalda politikerna i
EU, Riksdagen, Landstingen och kommunerna för höga?
att arvodet ska knytas till prisbasbeloppet,
att den nämnd som justerar ersättningarna ska avskaffas eftersom den blir överflödig,
att de arvoden som olika uppdrag i riksdagens utskott genererar, de traktamenten som hör till
uppdraget ska hamna på en rimligare nivå,
att arvodet är beräknat efter grundarvodets storlek.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 148 OCH 149
MOTION NR 148
Ang. Bättre demokrati genom beslutande folkomröstningar
att det ska införas beslutande folkomröstningar för en bättre demokrati.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
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Ordförande

MOTION NR 149
Ang. Den svenska utnämningsmakten
att alla uppdrag och tjänster av nationell betydelse skall annonseras ut,
att politiker inte ska ha någon förtur,
att vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst
och skicklighet,
att oberoende organ meritvärderar den som ska få ett uppdrag av nationell betydelse.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motion 149 anses besvarad,
att motion 148 avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 150
MOTION NR 150
Ang. Endast de personer som nyligen har flyttat till Sverige
bör betecknas som invandrare
att endast de personer som nyligen har flyttat till Sverige bör betecknas som invandrare.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Yrkanden
Shukrije Pllashniku, Ystad, yrkar bifall till motionen.
Ola Möller, distrikststyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
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Mötesordförande Lars-Erik Lövdén ställer yrkandena under proposition och finner bifall för
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 151
MOTION NR 151
Ang. Konsten att tänka fritt, självständigt, kritiskt,
vetenskapligt, och objektivt
att socialdemokratiska förtroendevalda politiker ska lära sig att tänka fritt, självständigt, kritiskt,
vetenskapligt och objektivt,
att socialdemokratiska förtroendevalda politiker ej ska ägna sig åt tro och tyckande utan att inhämta vetenskapliga fakta för det,
att folket, medlemmar och väljare ska sättas i ett sådant förhållande till sina problem, att det finns
en möjlighet att åsikterna har något förnuft och att de beslut som gör så ofta som möjligt är
riktiga,
att alla förtroendevalda socialdemokrater måste lära sig att tänka eftersom det ej är en medfödd
konst.
Stefan A. Johansson
Helsingborgs arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Tonka Frodlund
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 152
MOTION NR 152
Ang. Stärk den ideella sektorn
att en nationell handlingsplan tas fram för att stärka och utveckla den ideella sektorn.
Johan Pettersson
Klippans arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Johan Pettersson
Ordförande
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Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Johan Pettersson, Klippan, yrkar bifall till motionen.
Ola Möller, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens föredragande.
Mötesordförande Lars-Erik Lövdén ställer yrkandena under proposition och finner bifall för
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 153
MOTION NR 153
Ang. Den kommunala revisionen
att Kommunallagen ändras så att kommunal revision ska utföras av en, lagstiftad, fristående
organisation.
Froste Persson
Simrishamns arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Karl-Erik Olsson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 154
MOTION NR 154
Ang. Monarkins avskaffande
att SAP i Skåne antar motionen och skickar vidare den till Socialdemokraternas kongress,
att SAP verkar för att en plan upprättas för att avskaffa monarkin i Sverige,
att SAP går till val på detta i nästa riksdagsval.
Filip Rahim Hansson
Ängelholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
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Christer Hansson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen avslås.
Yrkanden
Susanne Asserfors, Höör, yrkar bifall till motionen.
Alma Carlsson, Lund, yrkar bifall till motionen.
Sofia Hedén, Malmö, yrkar bifall till attsatserna 1 och 2 i motionen.
Daniel Wolski, Malmö, yrkar bifall till attsatserna 1 och 2 i motionen.
Stefan Petterson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Sofia Hedén, Malmö, yrkar åter bifall till motionen.
Daniel Wolski, Malmö, yrkar åter bifall till motionen.
Pelle Svensson, Hässleholm, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Per Bengtsson, Lomma, yrkar bifall till motionen.
Votering begärs angående attsats 1 och vid försöksvotering finner mötesordföranden Lars-Erik
Lövdén bifall för attsatsen. Votering begärs angående attsats 2 och vid försöksvotering finner
mötesordföranden bifall för attsatsen.
Mötesordföranden Lars-Erik Lövdén ställer yrkandena angående attsats 3 under proposition och
finner bifall för distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar att bifalla attsats 1 och 2 samt att i enlighet med
distriktsstyrelsens förslag avslå attsats 3.

UTLÅTANDE NR 155
MOTION NR 155
Ang. Det demokratiska övertagandet
att SAP i Skåne verkar för en plan för demokratiskt övertagande,
att SAP i Skåne utreder hur man göra ägandet av verksamheten så demokratisk och öppen för
insyn som möjligt,
att man driver dessa frågor i det socialdemokratiska partiet,
att motionen skickas vidare till partikongressen.
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Filip Rahim Hansson
Ängelholms arbetarekommun har beslutat att insända motionen som enskild.
Christer Hansson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionen anses besvarad.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 156 OCH 157
MOTION NR 156
Ang. EU- migranter
att partiet verkar för att svenska folket får mer utbildning i hur romer lever och har behandlats,
att lagen görs tydlig i vad gäller kommunernas ansvar,
att Sverige med kraft påverkar EU till att hemländerna måste ta sitt ansvar, om inte kräva
sanktioner.
Inger Wennhall
Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Maria Nyman-Stjärnskog
Ordförande

MOTION NR 157
Ang. EU- migranter
att partiet verkar för att svenska folket får mer utbildning i hur romer lever och har behandlats,
att Sverige med kraft påverkar EU till att hemländerna måste ta sitt ansvar, om inte kräva sanktioner.
Ingalill Bjartén
Simrishamns arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Karl-Erik Olsson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionerna anses besvarade.
Yrkanden
Lars Oskarsson, Höör, yrkar bifall till attsats 1 i motionerna 156 och 157.
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Erik Renfors, Skurup, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag samt till ett tilläggsyrkande om att
de socialdemokratiska riksdagsledamöterna och ledamöterna från Sverige i Europaparlamentet
omgående informeras om distriktskongressens beslut och därmed ges möjlighet att påverka alla
socialister och socialdemokrater i Europa för att stödja detta så att det blir möjligt att genomföra
så snart som möjligt.
Kerstin Nilsson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag samt
bifall till tiläggsyrkandet.
Mötesordförande Lars-Erik Lövdén finner bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag samt till
tilläggsyrkandet.

Kent Mårtensson, Ystad, lämnar kongressen och ersätts av Ingrid Ek, Ystad.
Lena Emilsson, Eslöv, lämnar kongressen.

UTLÅTANDE NR 158 OCH 159
MOTION NR 158
Ang. Mänskliga rättigheter
att en ny översyn och revidering av utlänningslagen göres så att den harmonierar med barnkonventionen,
att verka för att våra nämndemän får utbildning.
Inger Wennhall
Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Maria Nyman-Stjärnskog
Ordförande

MOTION NR 159
Ang. Mänskliga rättigheter
att en ny översyn och revidering av utlänningslagen göres så att den harmonierar med barnkonventionen.
Ingalill Bjartén
Simrishamns arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Karl-Erik Olsson, Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionerna anses besvarade.
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Yrkanden
Shukrije Pllashniku, Ystad, yrkar bifall till motionen.
Erik Renfors, Skurup, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Bjarne Andersen, Landskrona, yrkar bifall till motionerna.
Kerstin Nilsson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Lars-Erik Lövdén ställer yrkandena under proposition och finner bifall för
distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

UTLÅTANDE NR 160 OCH 161
MOTION NR 160
Ang. Brev från migrationsverket
att skrivelser som skickas från Migrationsverket och andra myndigheter skall i görligaste mån vara
skrivna på ett språk som mottagaren förstår.
Inger Wennhall
Skurups arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Maria Nyman-Stjärnskog
Ordförande

MOTION NR 161
Ang. Information på rätt språk från Migrationsverket
att skrivelser som skickas från Migrationsverket och andra myndigheter skall i görligaste mån vara
skrivna på ett språk som mottagaren förstår.
Ingalill Bjartén
Simrishamns arbetarekommun har beslutat att insända motionen som egen.
Karl-Erik Olsson
Ordförande
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta:
att motionerna bifalles,
att motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande översänds till riksdagsgruppen.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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§36 Beslut om riktlinjer för partiverksamheten
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 kommande mandatperioden öka medlemsantalet.
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 tas fram. 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.
Yrkanden
Stefan Pettersson, distriktsstyrelsens föredragande, yrkar bifall till distriktsstyrelsens förslag.
Beslut: Kongressen beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

§37 Avslutning
Distriktsordförande Niklas Karlsson tackar alla ombud, funktionärer, mötesledning och personal
för en väl genomförd kongress. Han framför även en hälsning från justitie- och
migrationsminister Morgan Johansson och avtackar avgående ledamöter från distriktsstyrelsen.
Avslutning äger rum med gemensam sång med Internationalen. Mötet förklaras avslutat.
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Vid protokollet

Lars-Erik Lövdén

Heléne Fritzon

Andreas Schönström

Ordförande

Ordförande

Ordförande

Petra Bergquist

Daniel Johansson

Emma Bruce

Sekreterare

Sekreterare

Sekreterare

Henrik Månsson

Jorun Koca Jacobsson

Carolina Pettersson

Sekreterare

Sekreterare

Sekreterare

123

