Den 31 december 2017 hade partidistriktet 8 797 (2016: 9 967) medlemmar, varav 7195
(2016: 7 940) betalande. Antalet arbetarekommuner var oförändrat 33. Antalet
socialdemokratiska föreningar/klubbar var, enligt medlemssystemet 349 (265 sföreningar, 27 S-kvinnoklubbar, 6 S för Tro och solidaritet, 2 HBT-S, 19 SSU föreningar
samt 2 student föreningar). Under året värvades 767 (2016: 527) nya medlemmar.
Medlemsantalet har tidigare år varit:
2004
13 561
2005
12 265
2008
11 054
2009
10 385
2012
9 766
2013
9 631
2016
9 967
2017
8 797

2006
2010
2014

11 548
10 677
10 296

2007
2011
2015

12 929
10 280
9 709

Distriktsstyrelsen har under året haft 9 sammanträden. Styrelsen har haft följande
sammansättning efter årsmötet 2017:
Ordinarie; Niklas Karlsson ordförande, Landskrona, Annelie Karlsson, vice ordförande,
Kristianstad, Joakim Sandell kassör, Malmö, Magnus Alm, facklig ledare, Skurup, Maria
Ward Studieorganisatör, Helsingborg, Johan Pettersson, Klippan, Rikard Larsson,
Staffanstorp, Pia Ingvarsson, Simrishamn, Stefan Svalö, Bjuv, Elisabeth Stenberg
Michalski, Bromölla och Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö, Irene Nilsson, Hässleholm
och Anna-Lena Hogerud, Lund.
Suppleanter; Ali Ismail, Lund, Ola Möller, Helsingborg, Marie Granlund, Malmö,
Marianne Pettersson, Trelleborg och Johan Andersson, Eslöv.
Adjungerade till styrelsen; justitieminister Morgan Johansson, Lund, har representerat
partistyrelsen, regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon, Kristianstad, har
representerat regionfullmäktigegruppen, riksdagsledamot Rikard Larsson, Staffanstorp,
har representerat Skånska riksdagsgruppen, Rizwan Elahi, Malmö, har representerat
SSU-distriktet, Elin Gustafsson, Lund, har representerat Kvinnodistriktet och Lennart
Hallengren, Malmö, har representerat Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.
Verkställande utskottets ledamöter; Niklas Karlsson, Anneli Karlsson, Joakim Sandell,
Magnus Alm och Maria Ward.
Adjungerade till VU; Henrik Fritzon och Morgan Johansson.
Revisorer; Stig Svensson, Lund, Birgit Hansson, Malmö, Jan-Erik Andersson, Tomelilla.
Revisorersättare; Rose-Marie Carlsson, Malmö, Anders Magnhagen, Höör och Jasenka
Mauzer Åkerlund, Ystad.

Valberedningen har bestått av Ingela Andersson, Helsingborg, ordförande, Leif
Jakobsson, Malmö, Inger Åbonde, Tomelilla, Marie Nilsson, LO-distriktet, Marianne
Nilsson, Hässleholm, Anders Tell, Kristianstad, Torbjörn Lövendahl, Staffanstorp, Eva
Örtegren, Landskrona, Ingrid Ek, Ystad, Ronny Sandberg, Åstorp, Anders Magnhagen,
Höör, Eleni Resaii, Lund och Lena Näslund, Trelleborg.
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På partidistriktets expedition, Folkets Hus, Malmö, har under året följande personal varit
anställda:
Ombudsmän: Stefan Pettersson, Petra Bergquist, Göran Persson, Ann-Sofie Garsén
samt Torbjörn Lövendahl.
Kontorister: Margareta Liljedahl Eriksson, och Mubarik Abdirahman
Vaktmästare: Roland Sigurdh.

Fackligt utskott
Ordinarie ledamöter:
Magnus Alm, ordförande, Kenth Hellqvist, IF Metall, Marie Nilsson A., Kommunal,
Paul Gustafsson, GS, Roland Wiking, Byggnads, Andreas Johansson, Hotell &
Restaurang, Åke Nilsson, SEKO, Lars Klang, Transport, Mats Löfström, Livs, Mats
Panther, Handels, Thomas Westman, Målareförbundet, Anders Nilsson, Elektrikerna,
Sergio Laguna, Fastighets.
Ersättare:
Stefan Pinjefors, SEKO, Marie Nilsson, IF Metall, Torgny Handreck, Kommunal,
Suzanne Jensinger, Handels (tom 2017-10-31), Jenny-Anne Boström Myrberg, Handels
(from 2017-11-01), Per-Ola Nilsson, elektrikerna
Inadjungerade: Mikael Andersson, LO, Maria Olsson, ABF Skåne

Partistyrelsen
De skånska ledamöterna i partistyrelsen har varit Niklas Karlsson, Landskrona, Heléne
Fritzon, Kristianstad, ordinarie, samt Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö, Tonka
Frodlund, Helsingborg och Andreas Schönström, Malmö suppleanter. Morgan
Johansson. Lund har varit ordinarie ledamot i Verkställande utskottet.
Skånska Riksdagsgruppen
Den skånska riksdagsgruppen består riksdagsgruppen av 13 ledamöter. Ett arbetsutskott
finns med en ledamot från varje länsbänk. Ordförande är Rikard Larsson, Staffanstorp.
Regionfullmäktigegruppen
I Regionfullmäktige är vi representerade med 51 ledamöter.
Henrik Fritzon, Kristianstad är regionfullmäktigegruppens ordförande.
I övrigt hänvisas till regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse.

Ansvarig ombudsman Stefan Pettersson
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Ägde rum den 4 mars på Quality Hotel View. Partistyrelsens representant var Magdalena
Andersson, Stockholm.
163 motioner behandlades.
Ansvarig ombudsman Göran S Persson
Det är viktigt i medlemsrekryteringen, att nya medlemmar får en kontakt i sin S-förening
eller Arbetarekommun för att kunna ta del av och hålla en dialog med partiet. Detta kan
ske i en enklare form av mentorskap eller kontaktperson så att alla känner sig delaktiga.
Några arbetarekommuner har på byggt vidare på just mentorverksamheten och har då
kunnat få exempel på hur detta kan gå till med rådgivning, besök och material från
partidistriktet
Ansvarig ombudsman Göran S Persson
Under året har det genomförts olika arrangemang i samband med de olika kampanjerna
och aktiviteter ute i Arbetarekommunerna
Från partiet centralt pågår nu också utbildningar kring hur vi med olika kampanjer kan
värva nya medlemmar och inte minst att även bedriva den viktiga medlemsvården.
Kontaktuppgifter och en snar inbjudan till aktivitet måste prioriteras för att
upprätthålla intresset hos de nyligen inkomna partikamraterna.
Vi vet också att en del av våra medlemmar inte är aktiva, utan bara är med för att
stödja våra idéer och för att få information om vår politik!
Just det politiska samtalet där frågan direkt ställdes kring ett medlemskap gav resultat.
Många har anmält sig till vårt parti genom olika möjligheterna på sociala medier.
Partidistriktet genomförde även under hösten 2017 en återvärvningskampanj genom
ett ringa upp medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift. Ett flertal medlemmar
kunde på så vis få chansen att bli kvar. Under året värvades 767 nya medlemmar.
Ansvarig ombudsman Stefan Pettersson
KS-gruppledare, kommunalråd, arbetarekommunernas ordförande, riksdagsledamöter,
regionråd och funktionärer var samlade till Skånsk Politikerhelg den 26-27 augusti, på
Backagården, Höör. Distriktsstyrelsen hade bjudit in Talla Alkurdi,
oppositionslandstingsråd i Stockholm och Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier
för att tala om ”Att vinna framtiden – en dubbel utmaning” samt partisekreterare Lena
Rådström Baastad som talade kring inriktning och prioriteringar i kommande valrörelse.
Därutöver medverkade Henrik Fritzon, regionråd kring det aktuella läget i Region Skåne.
Under fredagen deltog 109 personer.
På lördagen öppnades arrangemanget upp för alla medlemmar och cirka 300 medlemmar
deltog i de 17 seminarier som genomfördes. Partisekreterare Lena Rådström Baastad
medverkade med ett inledningsanförande under lördagen.

3

Ansvariga ombudsmän Petra Bergquist och Andreas Kjellander
Partidistriktets studieverksamhet har under året haft fortsatt fokus på att uppfylla löftet
att alla nya medlemmar ska bjudas in till medlemsutbildning inom 6 månader. För
partidistriktets del har det inneburit att erbjuda medlemsutbildningens första och andra
steg regelbundet. Därigenom har partidistriktet kunnat säkerställa att alla
arbetarekommuner har haft möjlighet att bjuda in nya medlemmar till
medlemsutbildningen, oavsett vilka förutsättningar arbetarekommunens egen
studieverksamhet har haft.
Årets studieverksamhet har också omfattat den stora utbildningssatsningen på framtida
ledare som inleddes föregående år, samt tematiska utbildningar för medlemmar och
förtroendevalda. Under hösten har arbetet för att kvalitetssäkra medlemsutbildningen
påbörjats i samarbete med ABF och nationella pedagoglaget.
Partidistriktets studieverksamhet har utgjort ett uppskattat komplement till
arbetarekommunernas studieverksamhet.
Medlemsutbildning
Utbildningen riktar sig till nya medlemmar och ger grundläggande kunskap om vår
historia, ideologi och partiorganisationen.
Partidistriktet har under året genomfört tre stycken medlemsutbildningar steg 1.
Hässleholm 27 maj (13 deltagare), Lund 30 september, (20 deltagare), och Hässleholm –
25 november (6 deltagare). Under året har två medlemsutbildningar steg två genomförts
på Backagården 13-14 maj (15 deltagare) och 21–22 oktober (15 deltagare).
Ledareutbildning ”Vi styr vidare”
Inför valen 2017 och 2018 har partidistriktet genomfört en ledarutbildning som löpte
från november 2016 till september 2017. Utbildningens tre sista utbildningstillfällen
genomfördes på Backagården 4 februari, 20 maj och 23-24 september. 32 deltagare
slutförde utbildningen.
Sakpolitisk utbildning Välfärdens betydelse för jämlikhet och jämställdhet
Utbildningen riktade sig till förtroendevalda kommun-, region- och riksdagspolitiker
med ansvar inom bland annat vård- och omsorg och personalpolitik. Syftet med
utbildningen var att öka kunskapen om välfärdens betydelse i arbetet för att skapa ett
jämställt och jämlikt samhälle. Utbildningen genomfördes på Backagården 25-26
november (25 deltagare).
Kulturpolitisk utbildning
Folkbildning och kulturpolitikens roll i samhället stod i fokus när skånska kulturpolitiker
samlades på Backagården 11 februari. Utbildningen genomfördes i samarbete med ABF.
Studiekonferenser
Partidistriktet har tillsammans med ABF Skåne genomfört en regional studiekonferens
den 20 september.
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Kvinna i Politiken
Under året fortsatte partidistriktets satsning Kvinna i Politiken för att stärka
förtroendevalda kvinnor i sin roll och stärka nätverken mellan kvinnor i partiet.
Satsningen görs tillsammans med S-kvinnor i Skåne och ABF i Skåne. Två konferenser
har genomförts; vårkonferensen ägde rum på Backagården, utanför Höör, 6 maj, med
fokus på valen och höstkonferens med tema ekonomisk politik ägde rum på Folkets hus
i Malmö 14 oktober.
Konferenserna riktade sig till kvinnor med förtroendeuppdrag i kommun, region och
riksdag. Totalt deltog 53 personer.

Ansvarig ombudsman Ann-Sofie Garsén och Meta Jarl
Partidistriktets facklig-politiska utskott utgår från en modell med representation från
respektive förbund. Fackliga utskottet har letts av Magnus Alm, partidistriktets fackliga
ledare tillika LO-distriktets ordförande. Fackliga utskottet har sammanträtt regelbundet
och i huvudsak arbetat med att samordna det facklig-politiska arbetet och stödja
utvecklingen av facklig-politisk samverkan lokalt.
Under 2017 har utskottet sammanträtt vid sex tillfällen. Under 2017 har det varit en del
diskussioner och frågor med förberedelser inför valåret 2018 som utgångspunkt och hur
utskottet kan bidra till att stärka facklig-politisk samverkan mellan arbetarekommunerna
och LO:s nya organisation samt arbetet med att lyfta frågor kopplat till arbetslivets
villkor under valåret. Utskottet har även fortsatt varit aktivt i att driva fackliga frågor
inför partidistriktets kongress.
Under 2017 har LO Skåne firat 100 år och Socialdemokraterna har hållt sin 39:e
ordinarie kongress i Göteborg. Socialdemokraterna hade ett tält på LO Skånes jubileum
och inför kongressen var utskottet drivande när det gäller fackliga frågor men även
frågor som rör vinster i välfärden. Som ett exempel skrev Magnus Alm, Annelie
Karlsson och Niklas Karlsson debattartiklar om ett stopp för vinstjakten i välfärden.
Under 2017 har det fackliga utskottet i samverkan med ABF fått bra rutin på att politiker
medverkar på tvärfackliga medlemsutbildningar och BAM-utbildningar som ABF:s olika
avdelningar tillhandahåller.
Utskottet har haft fortsatt fokus på strategisk opinionsbildning i frågor som rör schyssta
villkor på arbetsmarknaden, sänkte löner, EU:s sociala pelare och
utstationeringsdirektivet och i och med #metoo som briserade under hösten, sexuella
trakasserier och kränkningar. I och med den tydliga kopplingen mellan sexuella
trakasserier och otrygga anställningar fanns det en tydlig facklig-politisk vinkel att lyfta
under #metoo. Den om att avskaffa allmän visstidsanställning. Riksdagsledamot Annelie
Karlsson skrev tillsammans med S-kvinnors ordförande i Skåne Elin Gustafsson en
debattartikel om metoo och nödvändigheten av att avskaffa allmän visstidsanställning
som publicerades i sydsvenskan den 1 december.
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Efter artikeln så diskuterades hur fackliga utskottet skulle kunna hålla i debatten om
metoo och trygga anställningar. Förslaget blev en kampanj om sexuella trakasserier
kopplat till otrygga anställningar och kravet på att moderaterna borde ändra uppfattning
och gå med på att avskaffa AVA. Tre fackförbund Seko, Handels och HRF beslutade att
genomföra en sådan kampanj på facebook. ”Sägifrån.se” lanseras under början av 2018
Under hösten har utskottsarbetet också genomfört tre facklig-politiska
höstkonferenserna och Malmö har genomfört en egen konferens.
Facklig-politiska höstkonferenser
Under hösten anordnades det tre stycken facklig-politiska höstkonferenser ute i
valkretsarna i samverkan med LO-distriktet med målet att engagera såväl
arbetarekommunernas fackliga ledare som förbundsavdelningar och LO-facken i
kommunerna i den facklig-politiska verksamheten i Skåne. Höstkonferenserna
genomfördes den 30 oktober, 1 november och 2 november samt 6 december i Malmö.
Temat på höstkonferenserna var reformer som regeringen och regionen genomfört
under mandatperioden, viktiga frågor för fackföreningsrörelsen som behöver en politisk
lösning samt facklig-politisk samverkan inför valet. 10 av de skånska
riksdagsledamöterna och 3 regionråd deltog på konferenserna som totalt samlade 100
deltagare.
Facklig-politisk spetsutbildning
Partidistriktet har i samverkan med LO-distriktet, ABF Skåne och Albins Folkhögskola
för femte gången genomfört ”Facklig-politisk spetsutbildning”, en utbildning som syftar
till att skapa facklig-politiska ledare och aktivister. Under 2017 har utbildningen avslutats
i september. Det har även planerats för att starta en ny omgång i januari 2018.
Ansvarig ombudsman Stefan Pettersson
26 arrangemang hölls runtom i Skåne. Båstad, Höganäs, Osby, Vellinge och Östra
Göinge arbetarekommuner hade inga egna arrangemang, utan demonstrerade i
Ängelholm, Helsingborg, Hässleholm, Svedala respektive Kristianstad. Klippan,
Perstorp och Örkelljunga arbetarekommuner firar gemensamt.
Bjuvs arbetarekommun
Bromölla arbetarekommun
Burlövs arbetarekommun
Eslövs arbetarekommun
Helsingborgs arbetarekommun
Hässleholms arbetarekommun
Hörby arbetarekommun
Höörs arbetarekommun
Klippans arbetarekommun
Kristianstads arbetarekommun
Kävlinge arbetarekommun
Landskrona arbetarekommun
Lomma arbetarekommun

Yvonne Augustin
Patrik Björk
Marianne Pettersson
Ingrid Lennerwald
Ann Linde
Niklas Karlsson
Per-Arne Håkansson
Stefan Lissmark
Anna Wallentheim
Morgan Johansson
Rikard Larsson
Stefan Löfven
Maria Nyman Stjärnskog
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Lunds arbetarekommun
Malmö arbetarekommun
Simrishamns arbetarekommun
Sjöbo arbetarekommun
Skurups arbetarekommun
Staffanstorps arbetarekommun
Svalövs arbetarekommun
Svedala arbetarekommun
Tomelilla arbetarekommun
Trelleborgs arbetarekommun
Ystads arbetarekommun
Åstorps arbetarekommun
Ängelholms arbetarekommun

Philip Botström
Stefan Löfven
Peter Persson
Ingen talare
Hillevi Larsson
Marie Granlund
Yasmine Larsson
Magnus Alm
Andreas Schönström
Torbjörn Karlsson/Birgitta Almroth
Annelie Karlsson/Jonas Wallin
Stefan Svalö
Henrik Fritzon

Ansvarig ombudsman Göran S Persson
I Kyrkovalet 2017 höll vi i stort ställningarna i såväl församlingar, Stiftsfullmäktige som
Kyrkomötet. Många frivilligt engagerade partimedlemmar och sympatisörer bidrog.
I Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige blev vi återigen klart största nomineringsgrupp.
I de flesta skånska församlingar där vi ställde upp, ökade vi eller behöll mandaten.
I vissa fall där församlingar slagits samman kan jämförelserna med 2013 förvisso vara
något svårtolkade, men generellt kan sägas att ökat valdeltagande och medverkan med
egna partilistor har haft gynnsam effekt. Flera arbetarekommuner passade på att lyfta
fram kyrkovalet i utåtriktade aktiviteter och en del satsade också på att dela ut material,
tidningar mm, direkt till hushållen. Vi värvade även medlemmar.
Lilla Kyrkogruppen för Lunds stift (Skånes och Blekinges partidistrikt) håller ihop det
kyrkopolitiska arbetet. Möten sker på Skåne PD i Malmö. Gruppen utses gemensamt
och i samråd av distriktsstyrelserna i Skåne och Blekinge. Årets huvuduppgift var
självklart att tillsammans med arbetarekommunerna genomföra valet på bästa sätt.
Tidigare riksdagsledamot Kerstin Engle, ordförande i såväl kyrkopolitiska gruppen som
stiftsfullmäktigegruppen, leder arbetet.
Övriga ledamöter från Skåne: Marie Nielsén, Landskrona, Carina Svensson, Malmö och
Monica Molin, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.
Deltog som adjungerade valkretsansvariga: Anne-Marie Hansson, Trelleborg, Gunilla
Jannerstig, Hässleholm och Patric Lindqvist, Malmö.
Kyrkomötesgruppen företräddes av Birger Wernersson, Karlskrona, och med
adjungering av Sofija Pedersen Videke, Helsingborg. Urval aktiviteter:
19 januari: Träff med arbetarekommunernas valledare. Medverkan av Stiftsjurist Eirik
Skii och ansvarig Kyrkomötesgruppen Jesper Eneroth.
Februari: Valkretsträffar inför nomineringarna till valkonferensen:
7/2 i Helsingborg och Hässleholm, 9/2 i Landskrona, 14/2 i Lund.
18 mars: Valkonferens på Norra Station i Hässleholm där valsedlar till stiftsfullmäktige
och kyrkomötet fastställs. Beslut tas om valprogram för stiftet. Workshops kring vår
politik.
22 augusti: Valupptakt för Skåne-Blekinge, Backagården Höör.
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Central medverkan Wanja Lundby-Wedin.
26 augusti: Skånsk politikerhelg med bl.a. seminarier kring vår kyrkopolitik i samband
med politikerhelgen på Backagården, Höör. Partiombudsman Lars G Linder deltog.
17 september VAL
15 november: Valkonferens för att nominera till uppdrag i Stift och Kyrkomöte
Det kyrkopolitiska arbetet engagerar en rad medlemmar i samtliga arbetarekommuner i
Skåne. Frågor om demokrati, jämställdhet, arbetsrätt, ungdomsverksamhet,
kulturhistoria, ekonomi och inte minst kampen mot diskriminering och rasism drivs med
framgång av socialdemokratin inom kyrkopolitiken. Arbetet fortsätter nu 2018.
Ansvarig ombudsman Stefan Pettersson
Skånska Socialdemokraten
Under 2017 har sammanlagt 4 nummer av Skånska Socialdemokraten kommit ut,
i mars, april, november och december. Per Wilkens har gjort layouten av tidningen och
bistått med visst journalistiskt arbete. Tony Johansson har anlitats som skribent och
redaktör.
Partidistriktets hemsida
Partidistriktets hemsida har administrerats av Andreas Kjellander och Stefan Pettersson
på partidistriktet. Hemsidan har inte använts på samma aktiva sätt som i valrörelsen. En
ny hemsida har tagits i bruk under året och det pågår arbeta för att färdigställa den. För
mer aktuell information så har Facebook-sidan använts.
Partidistriktets facebooksida
Partidistriktets Facebooksida administreras av Stefan Pettersson, Petra Berquist, AnnSofie Garsén och Tony Johansson.
Ansvarig ombudsman Göran S Persson
Demokratiprojekt i Makedonien
Partidistriktet, PD, har fortsatt kontakt med vårt systerparti i Makedonien.
Vi vill medverka till att stärka interndemokratin så att kvinnor, unga, fackligt aktiva
och minoriteter har en självklar plats ibland partiets företrädare.
I december 2016, med efterarbete i januari och februari 2017 genomfördes ett
studiebesök i PD egen regi, tillsammans med representant från Malmö
Arbetarekommun, i Makedoniens huvudstad Skopje. Vi besökte vårt systerparti
SDSM i stadsdelen Kisela Voda. (Besöket föranleddes av att val till parlamentet den
11 december genomfördes.) Valresultatet i parlamentsvalet blev mycket jämt där
dock sittande regeringsledande parti fick något mandat mer än SDSM. Detta var ändå
en stor framgång för SDSM eftersom förra valet förlorades stort.
De kände stor entusiasm över Skåne PD:s intresse av valet. Under 2017 bildade så till
slut SDSM regering.
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Förberedelser pågick under mars och april för att genomföra vår utbildning då ett
attentat ägde rum:
Omkring 200 nationalistiska demonstranter, flera av dem maskerade, tog sig den 27
april in i parlamentet i huvudstaden Skopje sedan de regerande socialdemokraterna
tillsammans med proalbanska partier utsett Talat Xhaferi till den förste etniska alban
som blir talman.
Socialdemokraternas ledare Zoran Zajev skadades lindrigt i ett slagsmål som bröt ut i
samband med stormningen. Även Socialdemokraternas vice ordförande Radmila
Sekerinska attackerades och luggades våldsamt.
Skåne PD skickade liksom vårt parti centralt ett brev och visade vår sympati till
partikamraterna i Makedonien och Skopje. De tackade för stödet.
Läget lugnade sig under 2017 och vår kontaktperson Filip Temelkovski valdes nyligen
och glädjande till borgmästare i stadsdelen Kisela Voda.
Vi diskuterade under december 2017, att tillsammans med ABF under en helg våren
2018, kunna genomföra den avbrutna cirkelledare utbildningen för yngre medlemmar
i Kisela Voda. Målet är att åter starta upp arbetet kring demokratifrågor och olika
utåtriktade aktiviteter. Speciellt för kvinnor och yngre medlemmar.
Stöd till arbetarekommuner som vill engagera sig internationellt
Partidistriktet har också under året kunnat informera kommuner om vårt arbete i
Makedonien. Detta för att kunna ge exempel hur vi med ganska enkla medel kan ha
ett internationellt utbyte med andra europiska länders systerpartier. Frågor kan vara
att de önskar stärka utbildningen i partiet eller hur vi bedriver valarbete.
Studieresor till EU-parlamentet i Bryssel
PD har inte själva genomfört någon resa till Bryssel men lotsat vidare några grupper som
besökt staden och olika institutioner. Möjlighet finns att på plats ta del av frågor med
EU prägel så som Europaparlamentet, Fackens Europakontor och EU:s Internationella
kontor ESP/PES
LO, TCO och SACO:s gemensamma Brysselkontor har som huvuduppgift att bevaka
samarbetet i EU och stödja organisationernas och deras medlemsförbunds arbete för en
europeisk politik som motsvarar löntagarnas intressen och behov.
PD och kollegerna i Bryssel fortsätter att stödja partivänner att göra ett besök.

Arbetarekommunernas personal
Den 15 november träffades arbetarekommunernas och partidistriktets personal till en
konferens på arbetarekommunens expedition i Lund. Det var 24 st personer som deltog
från 9 arbetarekommuner, s-kvinnor och partidistriktet i Skåne.
Besök av partiledning
Partiordförande Stefan Löfven besökte partidistriktet den 1 maj i Malmö och
Landskrona med anledning av Första Maj.
Partisekreterare Lena Rådström Baastad besökte partidistriktet den 25-26 augusti i Höör
med anledning av Skånsk politikerhelg.
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Jämställdhet
Metoo-uppropen som spreds över världen under hösten fick stort genomslag i Sverige.
Tusentals kvinnor från olika branscher som har utsatts för sexuella trakasserier,
kränkningar och övergrepp delade med sig av sina berättelser. Uppropet
#imaktenskorridorer synliggjorde att det också drabbar förtroendevalda politiker och
anställda i de politiska partierna. Med anledning av vad som framkom i metoo-uppropen
inledde partidistriktet ett internt utvecklingsarbete för att säkra upp hanteringen av och
förebygga sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp i den egna organisationen.
Partidistriktets fackliga utskott har arbetat aktivt för att lyfta upp frågan om hur otrygga
anställningar bidrar till att förstärka den tystnadskultur som finns kring sexuella
trakasserier och kränkningar.
Partidistriktet har under året genomfört nätverksträffar för kvinnor vid två tillfällen som
en del i satsningen Kvinna i politiken. En hölls i maj på Backagården och en i oktober på
Folkets Hus i Malmö.
Under året har partidistriktet också anslutit sig till ”Ett jämställt Skåne” för att bidra till
förverkligandet av Skånes jämställdhetsstrategi och visa upp hur vi arbetar politiskt för
ökad jämställdhet.
Samarbete med SPD i Schleswig Holstein
Under året hade vi besökt av våra partivänner i tyska SPD för att studera deras
delstatsval. Besök gjordes i Flensburg, Kiel och Lübeck.
Rapportserie
Den fjärde rapporten hade temat Hur har vi råd med välfärden i framtiden? Rapporten
presenterades på ett seminarium under partikongressen i Göteborg. Rapportserien har
varit en förberedelse inför partikongressen 2017. Den första rapporten hade temat
Sysselsättning där Ursula Berge och Dan Andersson var rapportförfattare. Den andra
rapporten hade tema kring Bostäder där Lotta Jeansson och Martin Grander var
rapportförfattare. Den tredje rapporten hade temat Ekonomi där Erik Hegelund och
Josef Taalbi var rapportförfattare.
Rapporterna har presenterats genom semiarier och artiklar. Rapporterna har delgetts
ombuden på distriktskongressen, riksdagsledamöter och partiorganisationen.

Fredagen den 20 januari 2017 var en ödesdag för hela världssamfundet. Då tillträdde
USA:s 45:e president republikanen Donald Trump. Sedan dess har vi sett en mycket
nyckfull politik från det stora landet i väst.
Vi har under föregående år innehaft posterna som statsminister, regionstyrelsens
ordförande samt kommunstyrelsens ordförande i 19 av 33 skånska kommuner. Detta har
naturligtvis stor betydelse för utvecklingen av välfärden för människorna i vårt land,
Region Skåne och landskapets kommuner. Dessa positioner för socialdemokratin på
olika politiska nivåer måste stärkas.
Vi ser en oenig borgerlighet där moderaterna närmar sig Sverigedemokraterna.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har haft några mörka moln på himlen under
det gångna året, men efter att detta skickligt retts ut, så har en tydlig reformpolitik
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levererats. Detta har gett en mycket tydlig fördelningspolitisk plattform och stora
nationella resurser har tagits fram för att stärka välfärden.
Det rödgröna minoritetsstyret i Region Skåne har under 2017 genomfört en stor rad
reformer genom stora satsningar på cancervård och införandet av standardiserade
vårdförlopp, psykiatrin, ungdomsmottagningar och det har tagits ett helhetsgrepp om
sjukhusbyggena. Till detta kommer bland annat invigning av en helt ny barnakut på
CSK.
Personalpolitiken är viktig för oss socialdemokrater och vi har därför utvecklat fler
regioninterna resursteam, kompetensstegar, utbildningstjänster för
specialistsjuksköterskor och ungefär 360 fler medarbetare, och då främst inom
sjukvården, har tillkommit inom regionens verksamhet. Det är också glädjande att
beroendet av bemanningsföretag har minskat och Region Skåne har den lägsta
inhyrningskostnaden av samtliga landsting/regioner. Sjukfrånvaron fortsätter att minska.
Inom den regionala utvecklingen har byggstart skett för höghastighetsbanan mellan
Lund och Hässleholm, strategi för en hållbar gods- och logistikregion, Form/Design
Center i Malmö har fått regeringsuppdraget som nationell nod för arkitektur, form och
design och en regional biblioteksplan har tagits fram.
På kollektivtrafikens område har beslut fattats om att investera i ett nytt tågsystem för
sträckan Helsingborg – Lund – Malmö – Köpenhamn, nya expresslinjer och stadsbussar
i Malmö, överenskommelse med danska staten om Öresundstrafiken.
Distriktsstyrelsen vill framföra ett tack till all personal, förtroendevalda och alla partiaktiva som under 2017 arbetat för att stärka socialdemokratin i Skåne. Vi vill även tacka
för ett gott samarbete och värdefullt stöd från den samlade arbetarrörelsen i Skåne. Vi
går nu stärkta och förväntansfulla in i årets valrörelse!
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ÅRSBOKSLUT
Över Skånes Socialdemokratiska partidistrikts räkenskaper, med organisations nummer 846000-5864

Förslag till behandling av bokslutsdispositioner
Styrelsen att årets resultat, 327 753, balanseras i ny räkning och att avsätta 2 000 000 till valfonden och
300 000 till kongressfonden.

RESULTATRÄKNING
Not

2017

2016

1

423 535
2 303 500
8 368 812
450 140
691 758
12 237 745

480 137
2 332 001
8 073 348
438 089
36 416
11 359 991

2
3

-2 518 514
-4 467 900
-159 341
-271 984
-415 244
-309 037
-8 650
-1 389 347
-71 800
-9 611 817

-1 873 722
-4 216 665
-214 388
-277 365
-430 217
-370 992
-7 650
-1 367 003
-71 800
-8 829 802

Resultat före finansiella poster

2 625 928

2 530 189

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Finansiella intäkter/kostnader
Summa finansiella intäkter och kostnader
Resultat före dispositioner

1825
0
1 825
2 627 753

15 479
1 154
16 633
2 546 822

Dispositioner
Avsättning valfonden
Avsättning kongressfonden
Summa bokslutsdispositioner
Årets resultat

2 000 000
300 000
2 300 000
327 753

2 000 000
400 000
2 400 000
146 822

Intäkter
Medlemsavgifter
Anslag
Partistöd
Kansliavgifter
Övrig intäkt
Summa intäkter
Kostnader
Verksamhetskostnader
Personalkostnader
Arvoden, förlorad arbetsinkomst
Rese och bilkostnader
Hyror
Övriga adm. kostnader
Medlems och årsavgifter
Lämnade anslag
Avskrivningar
Summa kostnader

4

5
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Balansräkning
Not
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
6
Bilar
7
Ombyggnaden exp.
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
8
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar
KF
OK
Fonus
Summa kortfristiga placeringar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Särskild A-skatt
Interimsfordringar
Summa kortfristiga fordringar
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Valfonden
Kongressfonden
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Projektskulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Interimsskulder
Summa kortfristiga skulder
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Summa skulder och eget kapital
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2017

2016

1
186 086
0
186 087

1
247 886
0
247 887

11 450
11 450

11 450
11 450

197 537

259 337

11 561 485

9 307 341

479 812
11 400
720
491 932

478 143
11 343
692
490 178

1 057 601
369 752
307 025
1 734 378

702 656
369 752
331 351
1 403 759

13 787 795
13 985 332

11 201 278
11 460 615

3 907 162
327 753
6 700 000
1 500 000
12 434 915

3 760 340
146 822
4 700 000
1 200 000
9 807 162

4 579
41 390
963 999
540 449
1 550 417

4 579
7 480
1 102 157
539 237
1 653 453

13 985 332

11 460 615

Bokslutskommentarer (sek)
Noter
Not1
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med bokföringslagens bestämmelser
och bokföringsnämndens allmänna råd.
Fordringar: Fordringar upptas till det belopp, som beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar: Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda
ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider.
Bilar och inventarier 5 år

Not 2
Verksamhetskostnader
Konferenskostnader
Annonsering, reklam, medlemsvärvning
Skånska Socialdemokraten
Hushållstidningen
Gåvor, representation
Övriga kostnader

Not 3
Personalkostnader
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Specifikation
Löner
Semesterskuldförändring
KP, löneskatt, försäkringar
Personalutbildning sjuk och personalfrämjande aktiviteter
Arbetsgivaravgifter
Övriga kostnader

2017

2016

1 630 415
376 226
273 221
0
17 714
220 938
2 518 514

1 084 282
284 226
251 775
0
37 271
216 168
1 873 722

3
5

3
5

2 916 399
46 820
423 151

2 773 091
45 360
377 808

65 914
997 858
17 758
4 467 900

52 813
956 945
10 648
4 216 665

37 389
266 400
5 248
309 037

28 188
338 619
4 185
370 992

Personalens pensioner är säkrade i Folksam

Not 4
Övriga adm. kostnader
Trycksaker, material och tidningar
Kopiering, telefon, porto
Diverse administrativa kostnader
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Not 5
Avskrivningar
Inventarier/lager
Bilar
Andelar
Fordringar
Årets avskrivningar
Not 6
Inventarier
Ingående värde
Investeringar 2017
Utgående

Not 7
Bilar
Inköp bilar
Årets avskrivning
Utgående
Not 8
Aktier och andelar
Backagården
Kooperativt utvecklingscentrum
Fonus
OK

Not 9
Kortfristiga skulder
Personal skatter
Sociala avgifter personal
Preliminär särskild löneskatt
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga skulder
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2017

2016

10 000
61 800
0
0
71 800

10 000
61 800
0
0
71 800

1
0
1

1
0
1

0
61 800
186 086

309 686
61 800
247 886

10 000
1 000
200
250
11 450

10 000
1 000
200
250
11 450

83 077
93 027
123 329
500 853
163 713
0
963 999

68 817
83 470
204 812
535 621
174 637
34 800
1 102 157

SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE
Bilaga till resultaträkning, 17-12-31
Kostnaderna fördelade på objekt

Objekt

saldo

Distriktskongress
Styrelse/VU
Expedition
Information
Representation
Kyrkopolitisk verksamhet
Medlemsvärvning
Studieverksamhet
Kvinnodistriktet
Senior verksamhet
Facklig verksamhet
Internationell verksamhet
Anslag sidoorganisationer
Partikongress
Val
Kyrkoval
AK-ordf.,kassör, KS-grpl.konf
Skånsk politikerhelg
Övriga verksamheter
Löner ombudsmän
Bilar,resor ombudsmän
Löner adm. personal
Arbetsgrupper
Valkretssekreterare
Framtidspartiet
Avskrivningar
Summa

17

281 633
136 171
1 067 289
296 037
15 349
10 297
75 361
441 600
330 000
8 472
63 562
6 213
500 883
539 076
157 742
107 102
45 588
287 367
30 232
3 317 292
176 758
1 083 184
13 211
548 376
1 222
71 800
9 611 817

Revisionsberättelse Skånes socialdemokratiska partidistrikt
Org.nr 846000-5864
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Skånes
socialdemokratiska partidistrikt för räkenskapsåret och kalenderåret 2017. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är
att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av revisionen.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att
bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande
om ansvarisfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig
gentemot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller styrelsen i sin
helhet på annat sätt har handlat i strid mot årsredovisningslagen eller föreningens
stadgar. Vi anser att revisionen ger oss rimlig grund för uttalandena nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed
i Sverige.
Vi tillstyrker
att distriktskongressen fastställer resultat- och balansräkningen
att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
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Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Region Skåne
Verksamhetsberättelsen omfattar perioden 20170101-20171231
Inledning
Under 2017 gjordes stora satsningar på sjukvården och åtgärder för att förbättra
arbetsmiljön för Region Skånes medarbetare, förbättra kollektivtrafiken och höja
miljöambitionerna i Skåne. Reformer genomfördes för att få fler skåningar i
sysselsättning, utveckla det skånska kulturlivet och skapa en jämlik sjukvård.
Det rödgröna styret i Region Skåne kunde efter detta år presentera positivt resultat för
tredje året i rad. Kostnadsutvecklingen avtar, samtidigt som sjukskrivningarna minskar
och så även beroendet av bemanningsföretag Detta har skett parallellt med ökad
tillgänglighet i vården jämfört med föregående år. Resultatet uppgick till 238 miljoner
kronor. Antalet anställda ökade med drygt en procent, eller 359 personer.
Region Skåne står framöver inför historiskt stora investeringar i nya sjukhusbyggnader i
Helsingborg, Malmö och Lund. Det pågår också investeringar i Ängelholm och planeras
i Hässleholm. Inom kollektivtrafiken planeras bland annat ett helt nytt tågsystem som
ska trafikera sträckan Helsingborg – Lund – Malmö – Köpenhamn samt stora
investeringar i expressbussar och superbussar. I budgeten för 2018 föreslog det
Rödgröna styret därför att skattesatsen skulle höjas för att säkerställa den långsiktiga
finansieringen av investeringarna. Alliansen och SD röstade emellertid ner förslaget.
Sektor vård och hälsa
Under 2017 gjordes en betydande satsning på E-hälsa och digital vård. Målet är att göra
Region Skåne till en förebild inom området.
Satsningar har även gjorts inom psykiatrin, förlossningsvården och på
ungdomsmottagningar. Under 2017 fortsatte även arbetet med att införa fler
standardiserade vårdförlopp. Vårdförlopp för ytterligare 10 cancerdiagnoser infördes.
Väntetiderna har kortats sedan arbetet inleddes och en stor andel av samtliga
cancerpatienter har genomgått ett vårdförlopp.
Verkställandet av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med kommunerna har börjat ta
fart. Ett nytt läkarstöd har införts och de gemensamma hembesöksteamen har inrättats
på många håll.
Inom andra områden återstår mycket att göra för att öka tillgängligheten. Inflödet av
patienter till sjukvården ökar till följd av att skåningarna blir fler och äldre. Utmaningen
består i att expandera sjukvården i tillräckligt snabb takt för att kunna möta de ständigt
växande behoven, samtidigt som det är nödvändigt att hushålla med begränsade
ekonomiska resurser.
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Nedan återfinns ett urval av de reformer vi genomfört eller beslutat om inom sektor
vård och hälsa under 2017:
 Förebyggande insatser för HIV. Hälso- och sjukvårdsnämnden anslog utöver
beviljat statsbidrag 6,8 miljoner för förebyggande insatser för HIV under 2017.
Orsaken var att statsbidraget minskades kraftigt.
 Implementering av vårdprogram. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsatte 1,7
miljoner för fortsatt implementering av vårdprogram för sepsis (blodförgiftning)
och artros (ledförslitning)
 MMS-vårdvalet lades ned. Regionfullmäktige fattade beslut om att vårdvalet för
multimodal smärtbehandling skulle läggas ned.
 SUS fick en ny organisationsstruktur med färre ledningsnivåer.
 SUS fick ett nytt rikssjukvårduppdrag avseende operationer av barn med vissa
missbildningar
 En helt ny barnakut invigdes på CSK.
 Stor satsning på cancervård samt införande av standardiserade vårdförlopp
 Stor satsning på psykiatrin
 Satsning på ungdomsmottagningar
 Helhetsgrepp om sjukhusbyggena
Sektor regional utveckling
Under 2017 har en rad reformer och beslut fattats som stärker den regionala
utvecklingen. Ett urval av dessa är:
 Skånsk höghastighetsbana: Rödgröna styret och regeringen är överens
om byggstart för höghastighetsbanan mellan Lund – Hässleholm.
Projektering av dubbelspåret kan inledas redan 2019 på sträckan, som har
en sträckning på 60 kilometer. Höghastighetsbanan kommer innebära fler
och snabbare regiontåg som klarar hastigheter på 250 km/h.
 Greater Copenhagen and Skåne Committee (GCSC)
Under 2017 har Region Skåne haft ordförandeskapet i GCSC där Henrik Fritzon
har varit ordförande. En rad resultat har nåtts under 2017, ett urval av dessa är:
Trafikchartern: GCSC har arbetat intensivt för att ta steg mot ett beslut om en
HH-förbindelse. Under 2017 beslutade Transportministeriet och Trafikverket att
genomföra en fördjupad analys av samhällsnyttorna av en HH-förbindelse. Vidare
pekade Trafikverket ut HH-förbindelsen som en utpekad brist i NTI vilket
innebär att Trafikverket framöver ska se över vad som krävs för att förverkliga
förbindelsen.
Gränshinder: Målet var att bidra till att lösa 2-3 gränshinder under året, något
som lyckades. Ett danskt lagförslag har lagts fram för att möjliggöra för anställda
vid ESS och som är medborgare i ett land utanför EU/EES att kunna bosätta sig i
Danmark trots att arbetstillståndet gäller för Sverige. Vidare har forskare som
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arbetar vid ESS databehandlingscenter i Köpenhamn (DMSC) riskerat att förlora
rätten till förmånlig forskarbeskattning i Danmark, när de behövt åka till Lund för
att arbeta där. Båda gränshinder har blivit lösta under 2017. ID- kontrollerna, som
inneburit stora hinder för gränspendlare mellan Sverige och Danmark, har
avskaffats. Restiden mellan Köpenhamn och Malmö har nu gått ner från 54
minuter till 39 minuter. Men för att återgå till den normala restiden på 34 minuter
krävs att gränskontrollerna också avskaffas. För att ytterligare sätta fokus på
gränshinder i GCSC har en rapport tagits fram kring vilka gränshinder som
påverkar danskar och svenskar mest. En handlingsplan har också tagits fram för
att ytterligare stärka påverkansarbetet kring att lösa gränshinder.
Öresunddirekt och digitalisering: Under året har närvaron av Öresunddirekt i
Helsingborg förstärkts genom fler utbildningar och informationstillfällen för
invånare i Helsingborg och Helsingör samt satsning på Öresunddirekt digitalt,
genom koppling till Helsingborgs stads och Helsingörs kommuns hemsidor.
GCSC har antagit en digital charter för att utveckla digitaliseringen i
Öresundsregionen. Ett sömlöst resande i Greater Copenhagen: Region Skåne
har tillsammans med parter i Sverige och Danmark genom GCSC fattat beslut om
att samverka för att säkerställa möjligheten för regionens resenärer att på ett
enkelt och tillgängligt sätt söka och köpa resor i hela Greater Copenhagen. Till
exempel genom att resenärer kan resa mellan länderna och inomregionalt i sitt
ordinarie/vanliga trafiksystem. Det ska vara lätt och attraktivt att bo, leva och resa
i Greater Copenhagen och ett led i detta är att säkerställa ett sömlöst resande i
hela regionen.
 Strategi för en hållbar gods- och logistikregion: Strategin syftar till att
skapa förutsättningar för en utveckling mot en hållbar regional tillväxt.
Strategin ska ge tydligare riktlinjer för hur infrastrukturen bör utvecklas,
samt för tillväxten av logistikområden så att Skåne bättre kan dra nytta av
sitt geografiska läge. Strategin som helhet utgår från målsättningen att
utveckla Skåne till en hållbar gods- och logistikregion.
 Malmö högskola fick universitetsstatus vid årsskiftet 17/18.
Universitetsstatusen är välförtjänt och viktig för Skånes och Malmös utveckling.
Beskedet om universitetsstatus kom 2016 efter diskussioner mellan
regionledningen och regeringen.
 Krinova blir nationell arena för mat: Krinova har under åren etablerat en
framgångsrik modell och infrastruktur för att utveckla företag inom
livsmedelsbranschen. Region Skåne och Kristianstad kommun satsar from
2018 22,5 miljoner kronor över 3 år på att göra Krinova till nationell arena
för mat. Målsättningen är att det ska genereras 1200 nya jobb, varav hälften
i Skåne och hälften i andra delar av Sverige.
 Form/Design Center Malmö: Efter påverkansarbete från det rödgröna styret
erhöll Fom/Design Center i Malmö 2017 ett särskilt uppdrag från regeringen som
nationell nod för arkitektur, form och design. De stora infrastruktur- och
bostadsinvesteringar Skåne och Sverige står inför ska kopplas samman med
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formgivning och hur vi skapar miljöer och samhällen som håller ihop och där
konsten och kulturen tar plats.
 Regional biblioteksplan: Handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan
Kulturnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden och inbegriper den regionala
biblioteksverksamheten och sjukhusbiblioteken. Planen beskriver och förtydligar
uppdrag och utvecklingsområden för verksamheterna och hur samverkan ska
utvecklas. Planen anger också fyra utvecklingsområden som är särskilt viktiga för
den regionala biblioteksverksamheten under perioden 2017-2020. Områdena är
Demokrati och fri åsiktsbildning, Folkbibliotek för alla, Digitalisering samt
Litteratur- och läsfrämjande.
Kollektivtrafik
En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för tillväxt och utveckling i regionen. Det
ska vara möjligt att bo och arbeta i hela Skåne, och det ska vara enkelt och smidigt att
resa över regiongränser och över sundet. Öresundsregionen är idag en integrerad
arbetsmarknad, och förändringarna sedan Region Skåne skapades 1998 och
Öresundsbron invigdes två år senare är påtagliga. Resandet med Skånetrafiken slog
under 2017 återigen nytt resanderekord..
Under föregående år har det rödgröna styret arbetat för fortsatt utbyggnad av
kollektivtrafiken. Vi har fattat beslut eller genomfört följande:
 Nytt tågsystem: I oktober 2017 beslutade regionfullmäktige om investering i ett
helt nytt tågsystem som ska trafikera sträckan Helsingborg – Lund – Malmö –
Köpenhamn med dubbeldäckartåg. Trafikstart är planerad till december 2020 och
investeringen omfattar 1,8 miljarder kronor.
 Helelektrifierad stadsbusstrafik i Landskrona och Ven: Från och med
december 2018 kommer hela stadsbusstrafiken i Landskrona att drivas med
elfordon och 2019 även Venbussarna. Elektrifieringen av stadsbusstrafiken i
Landskrona och Ven är en del av arbetet för att Skåne ska ligga i framkant när det
gäller miljövänliga och effektiva transportlösningar
 Nya Expresslinjer och stadsbussar i Malmö: Expressbusskonceptet i Malmö
kommer att utvecklas till att inbegripa fyra nya linjer. Vidare kommer fyra
stadsbusslinjer utvecklas och elektrifieras. Satsningen ingår i
Sverigeförhandlingens storstadspaket och genomförandefasen är planerad till
perioden 2018-2031.
 Överenskommelse med danska staten om Öresundstrafiken: Skånetrafiken
tar över trafiken till Köpenhamn och det praktiska ansvaret för underhåll,
kundomhändertagande och trafikutbud. Det kommer att ge samordnings- och
effektivitetsvinster för våra resenärer, som bland annat leder till tydligare
trafikinformation. Det öppnar också upp för att vi kan samla allt underhåll till en
operatör i den nya depån som byggs i Hässleholm
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 Beställningsmottagning i egen regi: Rödgröna styret har beslutat att ta hem
beställningscentralen för serviceresor i egen regi. Det innebär 65 nya
arbetstillfällen i Hässleholm, ökad kontroll över verksamheten samt bättre
trygghet och service för de skånska färdtjänst- och sjukresenärerna.
Beställningsmottagningen är i full drift sommaren 2018.
Samtidigt finns stora problem i den skånska kollektivtrafiken. Region Skåne ansvarar för
trafiken, men järnvägsrälsen är ett statligt ansvar. Underhållet är eftersatt och banorna
underdimensionerade. Detta leder till många trafikstörningar. Som företrädare för
Region Skåne har vi därför vid upprepade tillfällen framfört synpunkter till ansvariga
statliga myndigheter och verk, liksom direkt till regeringen.
Övrigt
Det rödgröna styret har under 2017 satsat på personalfrågorna, för att göra Region
Skåne till en bättre arbetsgivare och för att säkra kompetensförsörjningen. Bland
reformerna finns utveckling av de regioninterna resursteamen, fler kompetensstegar och
utbildningssatsningar. Vi har utökat både ST-tjänster för allmänmedicin och
utbildningsanställningar för specialistsjuksköterskor. Samt inrättat
utbildningsanställningar för specialistundersköterskor.
Arbetet med att Region Skåne ska bli oberoende av bemanningsföretag har gett resultat.
Region Skåne har nu den näst lägsta inhyrningskostnaden av samtliga landsting/regioner.
Arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats har fortsatt och sjukfrånvaron fortsätter att
minska. 16o stycken långtidsarbetslösa medarbetare har anställts på extratjänster under
året, varav merparten tillhör gruppen nyanlända, fler kommer anställas under 2018.
Arbetet med kompetensmixplanering fortgår på förvaltningarna. Det är en del i att ta
vara på varje yrkesgrupp, renodla kompetenserna och säkra den framtida
kompetensförsörjningen. Det har även initierats ett aktivt arbete med att försöka
attrahera ungdomar tidigt att börja jobba i Region Skåne. Ett led i
kompetensförsörjningen är att sprida rätt bild av vad yrkena innebär och vad vi kan
erbjuda som arbetsgivare. Vi tror på att det är viktigt att nå ungdomarna tidigt, när de
börjar göra sina val.
Det inrättades även ett ledarskapspris under 2017. Syftet med ledarskapspriset är att
uppmärksamma och belöna en chef som under det senaste året har gjort extraordinärt
goda insatser för verk-samhetens resultat och för medarbetares utveckling och som kan
vara till inspiration för andra chefer i arbetet med att utveckla verksamhet och
medarbetarskap.
Mycket kvarstår dock att göra och personalpolitiken är en högt prioriterad fråga.
Nedan återfinns ett urval av de reformer vi genomfört eller beslutat om inom
personalområdet under 2017:
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Fler ST-tjänster inom allmänmedicin och dubbelspecialisering
Fler utbildningsanställningar för specialistsjuksköterskor
Beslutat om utbildningsanställningar för specialistundersköterskor
Utvecklade kompetensstegar för flera personalgrupper
Utvecklat handledaranställning för äldre medarbetare
Genomförande av kompetensmixplanering
Stopp för hyrläkare inom psykiatrin
Utveckling av resursteamen
Utveckling av snabbspår för utomlandsutbildad vårdpersonal samt beslutat och
påbörjat inrättande av Internationellt kompetenscentrum för utlandsutbildade i
Region Skåne
Inrättat ett ledarskapspris
Påbörjat insatser för att tidigt attrahera ungdomar till yrken i Region Skåne
Beslutat och påbörjat anställningen av 150 personer per år på extratjänst
Kraftigt minskat kostnaderna för hyrpersonal
Ett omtag har gjorts i säkerhetsarbetet mot våld och hot, för att tillförsäkra såväl
personal som patienter en tryggare vardag.

Under året som gått har Servicenämndens förmåga att skapa en god service haft stor
betydelse för att få hela sjukvårdskedjan att fungera. Målsättningen har varit att bedriva
en kostnadseffektiv verksamhet utan att ge avkall på kvaliteten. Nämndens kontinuerliga
förbättrings- och uppföljningsarbete har fortgått under året. Servicenämnden har en
central betydelse för förvaltning, drift och underhåll av Region Skånes fastigheter och
lokalförsörjning. Det nybyggda Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg vann under året
byggbranschens pris som Årets Bygge. Höga miljö- och energikrav ställs på
fastigheterna, inte minst för de stora ny- och ombyggnationer som pågår i Malmö, Lund
och Helsingborg. Arbetet med att uppfylla miljömålen har varit en viktig del av
nämndens verksamhet. Det har främst handlat om att minska avfallsmängderna i
vårdverksamheten och användningen av miljöfarliga ämnen. Miljökraven utgör en
naturlig del av de stora beställningar som nämnden gjort inom områdena material- och
livsmedelsförsörjning.
Nämnden har också ansvar för ett stort antal viktiga serviceområden och administrativa
funktioner inom personal och ekonomi. Vi ser fram emot att kunna ha samordnad
lokalisering för åkeriverksamheten och det är mycket positivt med utvecklingen av
Kundcentrum.
Nedan återfinns ett urval av det vi genomfört eller beslutat om i Servicenämnden under
2017:
 Utveckling av servicetjänster och IT-lösningar pågår för att bli en del i
morgondagens välfärdstjänster.
 Infört det så kallade Computer aided facility management (CAFM), ett IT-system
för övervakning och hantering av både fastigheter och service som möjliggör
minskade kapital- och driftskostnader.
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 2017 övertogs städningen på Landskrona sjukhus i egen regi, Region Skåne sköter
därmed lokalvården på samtliga av Region Skånes sjukhus.
 Regionservice har infört servicevärdar på Helsingborgs sjukhus från 2017-11-01.
Servicevärden bemannar avdelningen mellan kl. 7-19 alla dagar i veckan. Detta
avlastar vårdens bemanningsplanering, vikariehantering och kompetens- och
utbildningsplanering.

Slutord
Under 2017 har vi – för tredje året i rad – arbetat med att långsikt förbättra Region
Skånes verksamheter. Ledstjärnor har varit lyssnande ledarskap, strategiskt valda
reformer och ekonomiskt ansvarstagande.
Vi har arbetat för att korta köerna och öka tillgänglighet i sjukvården. Det är och
kommer vara en utmaning även framgent. En förutsättning för nödvändiga reformer
och investeringar är en stark ekonomi och det är glädjande att konstatera att arbetet med
att ha en ekonomi i balans varit framgångsrikt. Det ekonomiska överskottet behövs för
att finansiera nyinvesteringar i sjukhus och kollektivtrafik. Vi måste också se till att det
regionala utvecklingsarbetet fortskrider.
Det är fortsatt viktigt att skapa en bra arbetsmiljö för personalen och att öka
möjligheterna till kompetensutveckling. Det arbetet kommer vi också att fortsätta med
under 2018.
Avslutningsvis vill vi tacka alla förtroendevalda i regionen för det gångna året.
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Riksdagsgruppen rapport
Senare delen av 2017 har fram för allt ägnats åt att få ut budskapet och förslagen i den
budgetproposition för 2018 som under hösten lades fram av regeringen. Inte oväntat så
har dock våra politiska motståndare velat ha fokus på annat.
Grunden för det är att vi genom att ha ordning och reda i ekonomin kunnat vända
underskott från de borgerliga åren till stora överskott. Det innebar att vi i budgeten för
2018 kunde lägga 40 miljarder på reformer samtidigt med att lika mycket avsattes för
amortering på statsskulden. Budgeten innebär en satsning på väldigt många områden.
Bland annat tas nya steg för att avskaffa pensionärsskatten, satsningar görs på
sjukvården, mer pengar till polisen, höjt barn- och studiebidrag och fördubblat
tandvårdsbidrag för att nämna några.
Under hösten har också förberedelserna för valrörelsen kommit igång på allvar. Det
innebär att såväl riksdagsgruppen i stort som Skånegruppen får återkommande rapporter
om valstrategi och insatser. För Skånegruppen har det inneburit att vi har varit och är
angelägna att komma ut och informera såväl inom partiorganisationen som inom de
fackliga organisationerna.
Det parlamentariska läget är ju naturligtvis oförändrat vilket innebär en svårighet att få
igenom allt vi vill. Trots detta har vi fortsatt diskussioner om tex vinster i välfärden och
kollektivavtal vid upphandlingar för att tydliggöra för väljarna att det finns en tydlig
skiljelinje i valet 2018.
De skånska ledamöterna har varit aktiva i många debatter, frågestunder samt skrivit
artiklar och gjort inlägg i sociala medier för att lyfta aktuella ämnen. Skånegruppen har
numera också en Facebooksida där vi regelbundet försöker få ut information och spela
in filmer med korta budskap om vad vi beslutar i riksdagen. Ledamöterna har även
genomfört en rad besök i kommuner och på arbetsplatser, möte med organisationer och
föreningsbesök.
Med de motioner vi fick till oss från förra distriktskongressen har vi arbetat aktivt i
utskott, via samtal med berörda ministrar, genom motioner och på andra sätt. En
redovisning av det lämnas i särskild ordning.
Den skånska s-riksdagsgruppen och de enskilda ledamöterna gör regelbundet
bedömningar av på vilket sätt det är effektivast att driva de frågor som bifalls på
distriktskongressen. När vi nu har en socialdemokratiskt ledd regering innebär det bra
möjligheter att få in våra frågor i de sammanhang där besluten fattas. Det innebär dock
också att en fråga inte blir lika publik genom att det alltid skrivs en motion eller lämnas
in en interpellation. Prioritet för gruppen är att det beslut som fattas av vår
distriktskongress i så stor utsträckning som möjligt ska bli verklighet för medborgarna.
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Under höstens allmänna motionstid så var de skånska s-ledamöterna som vanligt aktiva
och en del motioner skrev vi under från hela Skånegruppen..
Skåne Södra
Kerstin Nilsson,
Ledamot i Socialförsäkringsutskottet. Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet och OSSEdelegationen.
Rikard Larsson,
Arbetande Suppleant i Trafikutskottet. Suppleant i Justitieutskottet.
Ledamot i Nordiska rådets svenska delegation.
Marianne Pettersson,
Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Suppleant i Utbildningsutskottet.
Ledamot i Genetiknämnden.
Skåne läns norra och östra
Annelie Karlsson,
Ledamot/vice gruppledare i Arbetsmarknadsutskottet. Ledamot i Valberedningen.
Per-Arne Håkansson,
Ledamot i Näringsutskottet. Suppleant i Konstitutionsutskottet och Nordiska rådets
svenska delegation.
Anna Wallentheim, tjänstledig 2016-07-01 - 2017-03-05 Föräldraledighet
Ledamot i Kulturutskottet. Suppleant i Socialutskottet och i Riksdagens
överklagandenämnd
Christer Adelsbo, ersätter Anna Wallentheim under tjänstledigheten
Suppleant i Kulturutskottet och Socialutskottet
Skåne läns västra
Niklas Karlsson,
Ledamot i Finansutskottet. Ledamot i Europarådets svenska delegation
Yasmine Larsson, Länsbänksansvarig
Arbetande Suppleant i Socialutskottet. Suppleant i Socialförsäkringsutskottet
Ledamot i Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för
Medelhavet
Kent Härstedt,
Ledamot i Försvarsutskottet. Suppleant i Utrikesutskottet.
Ordförande i Svenska OSSE-delegationen. Vice president i OSCE PA.
Ledamot i Svenska institutet
Lena Emilsson,
Arbetande Suppleant Utbildningsutskottet. Suppleant i Försvarsutskottet och
Suppleant i Domarnämnden och i Natos Parlamentariska råd.
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Malmö stad
Marie Granlund
Ledamot/gruppledare i EU-nämnden. Ledamot i Finansutskottet och i Utrikesnämnden
Hillevi Larsson, Länsbänksansvarig
Ledamot/Vice gruppledare i Civilutskottet. Suppleant i Skatteutskottet.
Jamal El-Haj,
Arbetande suppleant i Skatteutskottet
Valkretsombudsmän
Petra Bergquist, Skåne läns södra. Göran Persson, Skåne läns norra och östra
Ann-Sofie Garsén, Skåne läns västra. Zinaida Kajevic, Malmö stad
Vikarierande valkretsombudsmän har under året varit, Andreas Kjellander,
Thorbjörn Lövendahl, Skåne läns södra
Meta Jarl, Skåne läns västra
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