DISTRIKTSKONGRESSEN 2021

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
MED ÅRSBOKSLUT 2020

STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 2020
SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE
MEDLEMSANTAL OCH ARBETAREKOMMUNER
Den 31 december 2020 hade partidistriktet 7 155 (2019: 8 997) medlemmar, varav 6
524 (2019: 6 792) betalande. Antalet arbetarekommuner var oförändrat 33.
Under året värvades 474 (2019: 552) 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
2020
7 155

2006
2010
2014
2018

11 548
10 677
10 296
9 851

2007
2011
2015
2019

12 929
10 280
9 709
8 997

DISTRIKTSSTYRELSEN
Distriktsstyrelsen har under året haft 13 sammanträden. Styrelsen har haft följande
sammansättning efter årsmötet 2020:
Ordinarie; Niklas Karlsson, ordförande, Landskrona, Annelie Karlsson, vice
ordförande, Kristianstad, Joakim Sandell, kassör, Malmö, Per-Ola Nilsson, facklig
ledare, Ystad, Maria Ward, studieorganisatör, Helsingborg, Johan Pettersson,
Klippan, Rikard Larsson, Staffanstorp, Marika Bjerstedt Hansen, Osby, Anna
Wallentheim, Hässleholm, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö, Sara Anheden,
Tomelilla, Anna-Lena Hogerud, Lund och Johan Andersson, Eslöv.
Suppleanter; Ola Möller, Helsingborg, Marie Granlund, Malmö, Marianne
Pettersson, Trelleborg, Anders Almgren, Lund och Roger Jönsson, Ystad.
Adjungerade till styrelsen; Morgan Johansson, Lund, har representerat
partistyrelsen, Henrik Fritzon, Kristianstad, har representerat
regionfullmäktigegruppen, Anna Wallentheim, Hässleholm, har representerat
Skånska riksdagsgruppen, Leith Al-Bayati, Malmö, har representerat SSU-distriktet,
Elin Gustafsson, Lund, har representerat Kvinnodistriktet, Adrian Kaba, Malmö,
har representerat Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och Helen Fritzon,
Kristianstad, har representerat EU-parlamentet.
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Verkställande utskottets ledamöter; Niklas Karlsson, Anneli Karlsson, Joakim
Sandell, Per-Ola Nilsson och Maria Ward. Adjungerade till VU; Henrik Fritzon och
Morgan Johansson.
Revisorer; Stig Svensson, Lund, Birgit Hansson, Malmö, Elo Johanessen,
Hässleholm. Revisorersättare; Rose-Marie Carlsson, Malmö, Thomas Schiffer,
Staffanstorp och Ulla-Christina Lindberg, Tomelilla.

VALBEREDNINGEN
Valberedningen har bestått av Cecilia Dahl-Andersson, Trelleborg, ordförande, Leif
Jakobsson, Malmö, Inger Åbonde, Tomelilla, Marie Nilsson, LO-distriktet, Irene
Nilsson, Hässleholm, Anders Tell, Kristianstad, Torbjörn Lövendahl, Staffanstorp,
Eva Örtegren, Landskrona, Gunilla Olsson, Ystad, Tina Christensen, Åstorp,
Tommy Augustsson, Osby, Eleni Rezaii, Lund och Mikael Skoog, Helsingborg.

DISTRIKTSEXPEDITIONEN
På partidistriktets expedition, Folkets Hus, Malmö, har under året följande personal
varit anställda:
Ombudsmän: Petra Bergquist, Göran Persson, Ann-Sofie Garsén samt från och
med mars Anders Svärd.
Ekonomi assistent: Margareta Liljedahl Eriksson.
Administratör/Vaktmästare: Susanne Asserfors.

UTSKOTT OCH ARBETSGRUPPER
Fackligt utskott
Ordinarie ledamöter:
Magnus Alm, ordförande fram till årsmötet, därefter Per-Ola Nilsson, Kenth
Hellqvist, IF Metall, Tina Christensen, Kommunal, Vehid Stovrag, GS, Markus
Kristiansson, Byggnads, Andreas Johansson, Hotell & Restaurang, Esse Johansson,
SEKO, Lars Klang, Transport, Mats Löfström, Livs, Mats Panther, Handels,
Thomas Westman, Målareförbundet, Anders Nilsson, Elektrikerna, Slavisa Nikolic,
Fastighets.
Ersättare:
Leif Göthed, IF Metall, Marie Nilsson tom september, därefter Anders Sahlström
Glassel Kommunal, Thomas Lindell, GS, Roland Wiking, Byggnads, Jaqueline
Lenander, Hotell & Restaurang, Stefan Pinjefors, SEKO, Bjarne Ringström,
Transport, Jenny-Anne Boström Myrberg, Handels, Kaj Persson, Målarna, Visar
Pllana, Fastighets.
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Inadjungerade: Mikael Andersson, LO, Maria Olsson, ABF Skåne
Programgruppen för Skåneprogrammet 2022-2026
Niklas Karlsson, sammankallande, Anna Wallentheim, Henrik Fritzon, Johan
Andersson, Anna-Lena Hogerud, Per-Ola Nilsson, Émilie Lundgren, Jan
Björklund, Katrin Stjernfeldt Jammeh.

PARTIET I ÖVRIGT

Partistyrelsen
De skånska ledamöterna i partistyrelsen har varit Niklas Karlsson, Landskrona,
Heléne Fritzon, Kristianstad, ordinarie, samt Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö,
Yvonne Augustine, Helsingborg och Andreas Schönström, Malmö suppleanter.
Morgan Johansson, Lund, har varit ordinarie ledamot i Verkställande utskottet.
Skånska Riksdagsgruppen
Den skånska riksdagsgruppen består av 12 ledamöter. Det finns en
ordförande/regionansvarig per region och för Skåne är det Anna Wallentheim,
Hässleholm och Joakim Sandell är ersättare.
Regionfullmäktigegruppen
I Regionfullmäktige är vi representerade med 41 ledamöter. Henrik Fritzon,
Kristianstad är regionfullmäktigegruppens ordförande. I övrigt hänvisas till
regionfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse.

VERKSAMHET
DISTRIKTETS ÅRSKONGRESS
Ansvarig ombudsman Petra Bergquist
Distriktskongressen ägde rum digitalt via Zoom lördagen den 29 augusti 2020 och
sändes från Sundspärlan i Helsingborg. Med anledning av coronapandemin och de
restriktioner som infördes under våren för att minska smittspridningen beslutade
distriktsstyrelsen att distriktskongressen skulle genomföras den 29 augusti istället
för 18 april som tidigare varit beslutat. Förändringen gjordes i första hand för att
öka möjligheterna att genomföra distriktskongressen fysiskt. Då restriktionerna
kvarstod beslutades distriktsstyrelsen att ställa om till en digital kongress och att
föreslå distriktskongressen att hänskjuta inskickade motioner till nästkommande
ordinarie distriktskongress.
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Partistyrelsens representant var försvarsminister Peter Hultqvist. Samtliga 224
motioner återremitterades till distriktsstyrelsen för behandling på nästkommande
ordinarie distriktskongress.

MEDLEMSVÅRD OCH UTVECKLING
Ansvarig, ombudsman Anders Svärd
Under 2020 antog distriktsstyrelsen en ”Plan för medlemsvård och utveckling”
för att skapa en stabil grund för att utveckla verksamheten med målet om att det
skånska partidistriktet ska vara 10 000 medlemmar år 2026. Coronapandemin har
dock satt tydliga spår i arbetet med att värva och vårda nya medlemmar i hela
partiet, så även i Skåne. Partidistriktet tappade under året 268 betalande
medlemmar och totalt 1842 medlemmar. Insatser för att vända utvecklingen har
haft fokus på att stötta arbetarekommunerna i arbetet med medlemsvärvning,
medlemsvård och återvärvning.
Vid årsskiftet stod det klart att de 400 personer som riskerade falla ur sitt
medlemskap under hösten hade återvärvats samtidigt som vi värvat 460 nya
medlemmar.
Partidistriktet har under året påbörjat introduktionen av partiets nya nationella
handslag som tagits fram för att säkerställa mottagandet av nya medlemmar ute i
arbetarekommunerna. Under hösten förstärktes också utbildningsinsatsen för
styrelseutveckling med särskilt fokus på mindre arbetarekommuner. Syftet är att
långsiktigt stärka partiorganisationen och skapa förutsättningar för
verksamhetsutveckling och systematisk medlemsvård och värvning.
Under hösten lanserade partistyrelsens kansli verktyget Ecanvasser som skulle
ersätta ringverktyg, kartverktyg och den så kallade Sappen. Det sista kvartalet
genomförde partidistriktet omfattande utbildningsinsatser för
arbetarekommunerna där flertalet hade introducerats i verktyget strax före
årsskiftet. Särskilda insatser i form av ett ringstödjarprojekt har gjorts för att stötta
mindre arbetarekommuner att komma igång med verkyget och ringa potentiella
medlemmar.
Partidistriktet och Kommunal Skåne inledde under slutet av året ett gemensamt
medlemsvärvarprojekt med syftet att värva i första hand fackligt förtroendevalda
till partiet.
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SKÅNSK POLITIKERHELG
Ansvarig ombudsman Petra Bergquist
Ställdes in med anledning av coronapandemin och de restriktioner som infördes för
att minska smittspridningen medförde att distriktsstyrelsen beslutade att flytta
distriktskongressen till den helg som var planerad för Skånsk politikerhelg.

STUDIEVERKSAMHET
Ansvariga ombudsmän Ann-Sofie Garsén
Partidistriktets studieverksamhet har under året haft fokus på att genomföra all
studieverksamhet som var planerad trots den stora omställning som
coronapandemin inneburit för all verksamhet. Inför 2020 var ambitionen att ha
fokus på ideologi, styrelse och organisationsutveckling samt att öka antalet
arbetarekommuner som genomför medlemsutbildning del 1. Läget förändrades i
mitten på mars när det stod klart att pandemin skulle minimera våra möjligheter att
ses fysiskt i större omfattning. Fokus under våren och senvåren var att i dialog med
deltagare och handledare/föreläsare försöka genomföra de utbildningar, som var
möjligt att genomföra med social distansering, fysiskt, att ställa om till digitala
utbildningar där det var önskvärt samt att skjuta vissa utbildningar till hösten, då vi
hoppades att det åter skulle vara möjligt att ses fysiskt. Fram till mitten på oktober
kunde vi genomföra de planerade studierna fysiskt med social distansering men
efter det så fick vi gå över till digitala studier då smittspridningen tog rejäl fart i
Skåne. Alla utbildningar genomförs i samarbete med ABF Skåne.
ABF Skåne har erbjudit följande funktionsutbildningar; Bli ditt bästa jag i styrelsen
– en utbildning som riktar sig till ordförande, kassör och sekreterare. Samt två
digitala valberedningsutbildningar. ABF Skåne har också erbjudit stöd för att
genomföra digital verksamhet under coronapandemin.
Medlemsutbildning
Utbildningen riktar sig till nya medlemmar och ger grundläggande kunskap om vår
historia, ideologi och partiorganisationen.
Partidistriktet har, precis som föregående år, i samarbete med Helsingborgs
arbetarekommun också kunnat erbjuda medlemsutbildning del 1 i nordvästra
Skåne. Under året har detta även skett i Trelleborg, Ystad och Hässleholm så att
medlemmar från närliggande arbetarekommuner fått möjlighet att delta.
Även Malmö har genomfört medlemsutbildning motsvarande steg 1 och 2 som
varit öppna för medlemmar från närliggande skånska arbetarekommuner.
Medlemsutbildningen sker då helt i arbetarekommunens regi och redovisas därför
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inte närmre här. Utbildningarna har skett i samarbete med ABF och detta ligger
också i linje med partidistriktets ambition att successivt säkerställa att
arbetarekommunerna tar ansvaret att genomföra medlemsutbildningens första steg.
I första hand på de större arbetarekommunerna men långsiktigt är ambitionen att
alla arbetarekommuner genomför medlemsutbildningens del 1.
Eftersom att det varit corona och för att säkerställa att alla nya medlemmar erbjuds
medlemsutbildning del 1 genomförde partidistriktet, i samarbete med ABF, två
digitala medlemsutbildningar del 1 den 27 oktober, 3 och 17 november (30
deltagare)
Partidistriktet har också under året genomfört en handledarutbildning för
medlemsutbildning del 1 i två steg för att öka mängden handledare ute i
arbetarekommunerna som kan genomföra medlemsutbildning del 1 lokalt.
Utbildningen genomfördes på Backagården den 5 september och 24 oktober (12
deltagare).
Under året har partidistriktet genomfört två medlemsutbildningar del 2. Den första
på Backagården 29 feb-1 mars (16 deltagare) och den andra genomfördes digitalt
14-15 november (7 deltagare), samt en medlemsutbildning facket och politiken 1011 oktober (10 deltagare) som genomfördes som externat i Malmö.
Utbildning för handledare i grundläggande ledarskapsutbildning
Partistyrelsen har som mål att alla medlemmar som har ett ledaruppdrag i eller åt
partiet ska erbjudas grundläggande ledarskapsutbildning. Partidistriktet har som sitt
mål att erbjuda de skånska arbetarekommunerna stöd, i form av handledare, för att
kunna erbjuda sina medlemmar grundläggande ledarskapsutbildning. Därför
genomfördes utbildning för handledare i grundläggande ledarskapsutbildning den
25-26 januari (16 deltagare)
Rättvis klimatomställning
Utbildningen hade fokus på att öka kunskapen om behovet av klimatomställning
och att
deltagare som deltar på denna utbildning också ges möjlighet att delta i
partidistriktets Agenda 2030 arbete för att sprida engagemang lokalt kring miljöoch klimatfrågan. Utbildningen genomfördes på Backagården i Höör den 29
februari (34 deltagare)
Fördjupning ideologi
Fördjupning i ideologi är en utbildning som omfattade tre tillfällen där deltagarna
fördjupade sig i de stora politiska ideologierna med huvudfokus på vår egen
ideologi.
Utbildningen genomfördes på Backagården den 29 februari (32 deltagare) , 5
september (17 deltagare) och digitalt den 9 maj (21 deltagare).
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Kvinna i Politiken - mentorskapsprogram
Under året genomfördes, inom ramen för kvinna i politiken, ett
mentorskapsprogram för kvinnor för att stärka förtroendevalda kvinnor i sin roll.
Mentorskapsprogrammet görs tillsammans med S-kvinnor i Skåne och ABF i
Skåne. 9 adepter och mentorer deltog i mentorskapsprogrammet och tre träffar
genomfördes en fysisk uppstartsträff 25 februari, en mellanliggaden digital
avstämningsträff 9 september och en avslutande digital träff 14 november.
Sociala medier – introduktion
Utbildningen syftar till att samla medlemmar som är intresserade av att förstå
sociala medier och bli bättre på att utnyttja dess potential för att öka intresset och
stödet för Socialdemokraterna. Utbildningen genomfördes digitalt den 22 juni (16
deltagare)
Sociala medier – nätkampanj
Utbildningen syftar till att samla aktiva och engagerade användare av sociala medier
och ge dem ökad kunskap om strategisk kommunikation på sociala medier och hur
arbetarrörelsen behöver jobba tillsammans för att bli störst på sociala medier.
Utbildningen genomfördes digitalt den 22 juni (23 deltagare)
Studiekonferens
Partidistriktet har tillsammans med ABF Skåne genomfört fyra digitala
studiekonferenser för arbetarekommunernas studieorganisatörer med fokus på
medlemsutbildning, ledarskapsutbildning och partiets studieplan, den 16 april (19
deltagare), 26 maj (20 deltagare), 20 augusti (20 deltagare), 22 september (20
deltagare) och 27 november (20 deltagare).
Utbildningar inför digital distriktskongress
Vid nio tillfällen höll partidistriktet digitala utbildningar i verktygen zoom och
easyvote för att förbereda ombud och ersättare inför den digitala
distriktskongressen den 29 augusti. Utbildningarna genomfördes 17 augusti 12.00
(39 deltagare) 17 augusti 18.00 (31 deltagare) 18 augusti 12.00 (22 deltagare) 18
augusti 18.00 (54 deltagare) 25 augusti 12.00 (16 deltagare) 25 augusti 18.00 (33
deltagare) 26 augusti 12.00 (7 deltagare) 26 augusti 18.00 (31 deltagare) samt ett
tillfälle som var en testkongress den 22 augusti (200 deltagare).
Sörj inte, organisera!
Utbildningen handlar om att vi behöver bli fler medlemmar men också bättre på att
organisera medlemmar så att de stannar kvar i vår rörelse och engagerar sig för ett
bättre samhälle. Utbildningen genomfördes den 26 september på Backagården i
Höör (25 deltagare)
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Styrelsen som utvecklingskraft
En utbildning som handlar om hur vi gör för att stärka partiorganisationen,
utveckla
medlemskapets värde och befrämja ett aktivt och öppet partiarbete i
arbetarekommunen och s-föreningarna. Utbildningen genomfördes den 24-25
oktober på Backgården i Höör (10 deltagare).
Politisk kommunikation
Utbildningen hade fokus på kommunikation, opinionsbildning och sociala medier
samt hur man skapar rörlig bild för sociala medier. Utbildningen genomfördes i
samarbete med ABF Skåne digitalt den 14 november (11 deltagare)
Utvecklingslag för förtroendemannautveckling
Under 2019 påbörjades partidistriktets satsning på ett utvecklingslag för
förtroendemannautveckling i de skånska kommunerna. Utveckslagets uppdrag
handlar om att arbeta med utveckling av socialdemokratiskt förtroendevalda i
kommunfullmäktige i de skånska kommunerna med studiematerialet ”Att vara
lokalpolitiker”. Utvecklingslaget består av 15 erfarna socialdemokratiska politiker.

FACKLIG-POLITISK SAMVERKAN
Ansvarig ombudsman Anders Svärd

Partidistriktets facklig-politiska utskott utgår från en modell med representation
från respektive förbund. Fackliga utskottet leddes gemensamt av Magnus Alm
partidistriktets fackliga ledare och LO-distriktets ordförande Per-Ola Nilsson fram
till distriktskongressen den 29 augusti där Per-Ola valdes till facklig ledare.
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 2020 har det fackliga utskottet träffats vid fem tillfällen varav en heldag och
resterande halvdagar. Fokus har under året varit att komma igång med arbetet att
sätta ljuset på de fackliga frågorna i partidistriktet. Bland annat har samtliga
förbund medverkat till att ta fram de tio viktigaste politiska frågorna för facken att
driva i Skåne samt medverkat till att ta fram en reviderad plan för ”Facklig-politisk
verksamhet och utveckling”.
Under året har partidistriktet också drivit frågor tillsammans med delar av den
fackliga rörelsen i Skåne. Bland annat har vi haft en mobiliserande kampanj kring
borgarnas nedskärningar i den skånska kollektivtrafiken tillsammans med
Kommunal och Seko. Partidistriktet har också gjort ett handslag med Kommunal
Skåne kring att verka för ”heltid som norm”. En fråga som det kommer att arbetas
vidare med tillsammans med KS-gruppledare och arbetarekommunerna i Skåne.
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Politikermedverkan på tvärfackliga medlemsutbildningar
Under 2020 har det fackliga utskottet fortsatt det goda samarbetet med ABF med
att få politiker att medverka på tvärfackliga medlemsutbildningar som ABF:s olika
avdelningar tillhandahåller. Dessvärre har många utbildningar fått ställas in.
Facklig-politisk spetsutbildning
Den facklig-politiska spetsutbildningen har ställt om och blivit digital och
målgången har skjutits fram till vår/sommar 2021. Utbildningen genomförs
tillsammans med ABF, LO Skåne och Albins folkhögskola.

FÖRSTA MAJ
Ansvarig ombudsman Petra Bergquist
Första Maj genomfördes i år helt digitalt i form av ett livesänt nationellt
arrangemang med tal av partiordförande Stefan Löfven och LO:s ordförande KarlPetter Thorwaldsson som sändes via Facebook, partiets hemsida och till del även i
SVT.
Partidistriktet tog tillsammans med LO-distriktet och ABF-distriktet fram en film
med en skånsk Första Maj hälsning som publicerades på partidistriktets och LOdistriktets facebooksidor för att samla medlemmar och sympatisörer till
Socialdemokraternas och LO:s digitala Första Maj arrangemang. Totalt nåddes
30 000 av den skånska hälsningen och runt 1800 personer följde det livesända
arrangemanget från partidistriktets Facebook sida.
Eftersom att det var första gången som ett helt digitalt Första Maj firande
genomfördes tog partidistriktet fram ett stödpaket som innehöll tips kring hur
digitalt genomförande kunde genomföras och tekniskt stöd.

KYRKOPOLITISK VERKSAMHET
Ansvarig ombudsman Göran S Persson

”Lilla Kyrkogruppen” för (S) i Lunds stift (Skåne och Blekinge partidistrikt) håller
ihop det kyrkopolitiska arbetet. Möten har ägt rum på partidistriktets expedition i
Malmö samt Lunds arbetarekommun då kyrkostyrelsen haft möte i Lund. Under
året fick dock även denna verksamhet övergå till digitala möten.
Gruppen utses gemensamt och i samråd av distriktsstyrelserna i Skåne och
Blekinge. 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 från Lund, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.
Kyrkomötesgruppen (rikstäckande) företräddes av Birger Wernersson, Karlskrona.
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Val 19 september 2021
Valplan/kalender antogs av distriktsstyrelsen under våren 2020. Därmed var
valarbetet även formellt påbörjat och valorganisationen med dess olika delar och
arbete som ska genomföras, sändes ut till arbetarekommunerna. I detta arbete inför
kyrkovalet har partidistriktet stöttat arbetarekommunerna att komma igång med
och genomföra sitt kyrkopolitiska arbete. Under hösten har partidistriktet samlat
arbetarekommunerna och valledarna för att informera och engagera
partiorganisationen. De planerade fysiska konferenserna övergick till digitala
möten.
Kyrkopolitisk konferens
Den 22 september genomfördes en uppskattad digital kyrkopolitisk konferens sänd
från Backagården i Höör, där bl.a. Jesper Eneroth, gruppledare i Kyrkomötet och
Daniel Lindblom, kyrkopolitisk ombudsman på partistyrelsens kansli, medverkade.
ca 50 deltagare slöt upp.
Valledarträff
Den 11 november genomfördes en digital valledarträff, sändes från Åstorp, där
arbetarekommunerna fick möjlighet att delta med flera representanter. Medverkade
gjorde bland annat Wanja Lundby Wedin, vice ordförande i Kyrkostyrelsen, och
Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot. Information gavs och frågor kring det
fortsatta kyrkopolitiska arbetet diskuterades. En större krets av medlemmar hade
bjudits in då vi övergick till en digital träff, och ca 70 deltagare loggade in. Arbetet
fortsätter under 2021, fram till valdagen 19 september.
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.

INFORMATIONSVERKSAMHET
Ansvarig ombudsman Ann-Sofie Garsén

Socialdemokraterna i Skåne ska påverka opinionen i viktiga framtidsfrågor som gör
att Socialdemokraterna åter blir den dominerande kraften i svensk politik. Vårt
bidrag blir att opinionsbilda för en annan ekonomisk politik och reformer i
välfärden. Socialdemokraterna i Skåne ska genom sin kommunikation uppfattas
som progressiva, framåtsyftande och vara en stark, ansvarstagande röst från vänster
i den politiska debatten. Partidistriktet ska också ta initiativ internt inför kommande
kongresser för att få till en rejäl kursändring av politiken.

10

I partidistriktets riktlinjer för partiverksamheten står att ”Socialdemokraterna i Skåne
ska ta det politiska initiativet genom att formulera och driva egna förslag, opinionsbilda för dem
och hålla i frågorna över tid” samt att ”Partidistriktet ska också stärka den interna
kommunikationen till medlemmar och till organisationen för att därigenom ge stöd i den lokala
och regionala debatten”. I enlighet med det första citatet beslutade distriktsstyrelsen om
två dokument under 2020 ”politiska riktlinjer” ett dokument som beskriver
Socialdemokraterna i Skånes syn på de viktigaste politiska framtidsfrågorna.
Kopplat till dessa politiska prioriteringar fattade distriktsstyrelsen beslut om en
långsiktig kommunikationsstrategi i vilken tre områden valts ut, den ekonomiska
politiken, den generella välfärden och klimatfrågan, som ska prioriteras i
Socialdemokraternas kommunikativa arbete de kommande åren.
De politiska prioriteringarna förklarar vad socialdemokraternas politik är. Strategin
förklarar, på ett övergripande plan, hur och i vilka kanaler politiken ska
kommuniceras. De två kanaler som är högst prioriterade i partidistriktets
opinionsbildande arbete är våra egna kanaler Facebook och Sossen.
Facebooksidan har under året blivit en gemensam sida med regionkansliet. Under
året har arbetet med att få en daglig kontinuitet på inläggen på facebooksidan varit
prioriterat. Strategin för Facebook handlar om att komplettera vår analoga rörelse
med en digital. Fokus på inläggen är regionpolitik och de tre områdena som
prioriteras i kommunikationsstrategin. Utmaningen framöver är att öka
interaktionen och dialogen på sidan. Ett exempel på hur det kan fungera på ett
positivt sätt är den kampanj kring kolletivtrafiken som genomfördes under andra
halvan av 2020 som var ett samarbete mellan partidistriktet, regionkansliet,
Kommunal och Socialdemokraterna i Malmö. Den ledde till mycket interaktion och
2000 namnunderskrifter samt uppföljning med livezoommöte kring frågan och
medlemsvärvning.
Sossen är Socialdemokraterna i Skånes egna tidning. Under 2020 lanserades den
digitalt på sossen.se. Precis som i pappersnumren så är det en blandning av politik,
krönikor och lästips. Medlemstidningen har också kommit ut två gånger i
pappersformat. Pappersnumren kom ut i april och december. Per Wilkens har gjort
layouten av tidningen och bistått med journalistiskt arbete.
För att stärka den interna kommunikationen har partidistriktet under 2020 infört ett
nyhetsbrev som går till alla medlemmar en gång i månaden och ett
organisationsnytt som går till arbetarekommunernas styrelser och expeditioner med
samlad information från partidistriktets expedition.
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INTERNATIONELL VERKSAMHET
Ansvarig ombudsman Göran S Persson
2020 genomfördes Palmedagen digitalt den 21 november. Temat för årets träff var
”Frihet i fara”. Dagen fylldes av seminarier där ledande experter och aktivister tog
deltagarna genom valet i USA, revolutionens Belarus och framtiden för
internationell solidaritet. På Palmedagen möttes internationellt engagerade
socialdemokrater från hela landet.
Nytt internationellt program
Partistyrelsen har tagit beslut om att ett nytt internationellt program ska skrivas och
tillsatt en programkommitté som leds av Ann Linde och Peter Hultqvist. Den 12
november höll partidistriktet ett zoom-möte med Ann Linde och Peter Hultqvist
för internationellt ansvariga i arbetarekommunerna om det nya internationella
programmet.
Demokratikampen i Belarus.
Den 29 augusti antog partidistriktets kongress ett uttalande till stöd för
demokratikampen i Belarus. Under hösten beslutade även distriktsstyrelsen att ge
10 000 kronor i stöd till demokratiarbetet. Den 17 november hölls ett zoommöte
med Ihar Barysau, socialdemokratisk ledare från Belarus som informerade om hur
oppositionen arbetar och vilka utmaningar de har. Det digitala mötet genomfördes
i samarbete med Socialdemokraterna i Malmö, ABF Malmö, SSU Malmö och Olof
Palmes Internationella center.
Stöd till arbetarekommuner som vill engagera sig i internationellt
Partidistriktet har även under 2020 kunnat informera kommuner om vårt arbete
internationellt. Detta för att kunna ge exempel hur vi med ganska enkla medel
kan ha ett internationellt utbyte med andra europiska länders systerpartier.
Exempelvis informera om hur vi bedriver studier eller valarbete i Sverige.
Studieresor till EU-parlamentet i Bryssel
Partidistriktet och kollegerna i Bryssel fortsätter att stödja partivänner med
exempelvis administrationen för att möjliggöra ett sponsrat besök i EU
parlamentet. Under 2020 genomfördes inga sådana resor på grund av pandemin.
Europaforum 2020
Arbetarekommunerna blev inbjudna till Europaforum Hässleholm som
arrangerades för artonde gången, denna gång i ett helt digitalt format och kunde
följas på dator, surfplatta eller telefon. Sändes både från Hässleholm Kulturhus och
Europahuset i Stockholm.
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ÖVRIG VERKSAMHET
Arbetarekommunernas personal
Den 18 november genomfördes en digital konferens för arbetarekommunernas och
partidistriktets personal. Det var 19 st personer som deltog från 10
arbetarekommuner, S-kvinnor och Partidistriktet i Skåne.
Besök av partiledning
Partiordförande Stefan Löfven genomförde två videomöten med IVA-personal
från Skånes Universitets sjukhus för samtal om läget i intensivvården under
coronapandemin. Videomötena genomfördes 29 juni och 24 november.
Partisekreterare Lena Rådström Baastad besökte partidistriktet den 27 januari i
Bromölla.
Arbetsgruppen Agenda 2030
Arbetsgruppen började sitt arbete i september 2019 efter beslut på
distriktskongressen våren 2019. Gruppen har letts av Ola Möller, distriktsstyrelsen,
och har bestått av intresserade kamrater från hela distriktet. Arbetsgruppen har
genomfört såväl fysiska träffar som digitala föreläsning med medverkan av
akademiker från universitet och högskola. Ämnena som avhandlats har haft en
tydlig klimatprofil. Arbetet har också bedrivits via en facebookgrupp som används
för diskussion, artiklar och annan information. Medverkan vid S-föreningsmöten,
studiecirklar och arbetarekommunmöten har fungerat som kunskaps- och
inspirationskälla till lokalt arbete. Tyvärr har gruppen inte kunnat dra några
slutsatser om kommunernas och arbetarekommunernas verksamhet kopplat till
Agenda 2030 på grund av låg svarsfrekvens på de enkäter som har skickats ut.
Istället har goda exempel lyfts fram.
Samarbete med SPD Schleswig Holstein
Med anledning av begränsade möjligheter att genomföra resor ställdes planerat
besök av SPD Schleswig Holstein ordförande Serpil Midyatli i samband med
distriktskongressen in. Vi har därför inte haft något utbyte under året.

SLUTORD
2020 var året då partiorganisationen ställde om och kraftigt ökade taken i
digitaliseringen. Fysiska möten och utbildningar ställdes om till digitala, Första Maj
genomfördes digitalt och ringkampanjer ersatte dörrknackningsaktiviteter.
Förmågan att ställa om och utveckla verksamheten med nya metoder är en styrka
som vi ska ta vara på även när restriktionerna lättar.
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Med det sagt så har det trots allt varit ett tufft år för partiorganisationen.
Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för partidistriktet såväl som för
många arbetarekommuner. Redan tidigt under våren infördes restriktioner för att
minska smittspridningen som kom att få stor påverkan på partiets verksamhet.
Tydligast syns det i medlemsutvecklingen där partiet minskat kraftigt i
medlemsantal. Detta är delvis en konsekvens av pandemin och att vi inte har
kunnat vara ute och möta människor i samma utsträckning som vi brukar. Det är
också en viktig signal om att medlemsvården är en viktig del i arbetet för att växa
som organisation.
Sommaren och hösten har präglats av arbetet med att förverkliga de långsiktiga
verksamhetsplaner för studieverksamheten, den facklig-politiska verksamheten, för
organisations- och medlemsutveckling och för det strategiska kommunikativa
arbetet, som distriktsstyrelsens antog under året. En del i detta arbete har också
varit att stötta arbetarekommunerna i den digitala omställningen och att komma
igång med ett systematiskt arbete kring medlemsvård och medlemsvärvning.
Den politiska debatten dominerades under våren av pandemin och det folkliga
stödet för den socialdemokratiskt ledda regeringens Corona strategi var
inledningsvis starkt. Det tog sig även i uttryck i ett ökande stöd för partiet då
välfärdsfrågorna, och i synnerhet sjukvården, dominerade de politiska samtalen
såväl i riksdagen som på arbetsplatserna. Det skånska partidistriktet har drivit på för
att lyfta fram behovet av att partiet presenterar ett efterkrisprogram som tydligt
pekar ut riktning och konkreta reformer för att fånga det engagemang för välfärden
som krisen skapat.
Distriktsstyrelsen vill framföra ett tack till all personal, förtroendevalda och alla
partiaktiva som under 2020 arbetat för att stärka socialdemokratin i Skåne. Vi vill
även tacka för ett gott samarbete och värdefullt stöd från den samlade
arbetarrörelsen i Skåne.
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ÅRSBOKSLUT
Över Skånes Socialdemokratiska partidistrikts räkenskaper, med organisations
nummer 846000-5864
Förslag till behandling av bokslutsdispositioner
Styrelsen att årets resultat, 32 486 kr, balanseras i ny räkning och att avsätta
2 900 000 mkr i investeringsfonden
RESULTATRÄKNING
Not

2020

2019

1

293 554
1 302 790
7 709 030
379 234
4 771
9 689 379

378 478
1 777 488
7 346 136
384 072
96 396
9 982 570

Verksamhetskostnader
2
Personalkostnader
3
Arvoden, förlorad arbetsinkomst
Rese och bilkostnader
Hyror
Övriga adm. kostnader
4
Medlems och årsavgifter
Lämnade anslag
Avskrivningar
5
Summa kostnader

-1 455 769
-3 565 512
-99 225
-91 042
-367 771
-193 570
-8 000
-606 183
-369 752
-6 756 824

-2 323 072
-4 034 591
-94 383
-173 252
-441 267
-261 088
-8 500
-643 063
-0
-7 979 216

Resultat före finansiella poster

-2 932 555

-2 003 354

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
103
Finansiella intäkter/kostnader
-172
Summa finansiella intäkter och kostnader
-69
Resultat före dispositioner
-2 932 486

2 328
-30
2 358
-2 005 712

Intäkter
Medlemsavgifter
Anslag
Partistöd
Kansliavgifter
Övrig intäkt
Summa intäkter
Kostnader
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Dispositioner
Avsättning valfonden
Avsättning kongressfonden
Avsättning investeringsfonden
Nedskrivning valfonden
Summa bokslutsdispositioner
Årets resultat

0
0
2 900 000
0
2 900 000
32 486

1 000 000
0
1 000 000
0
2 000 000
5 712

2020

2019

Balansräkning
Not
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Bilar
7
Ombyggnaden exp.
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
8
Summa finansiella anläggningstillgångar

1
0
0
1

1
0
0
1

61 450
61 450

11 450
11 450

Summa anläggningstillgångar

61 451

11 451

15 066 976

11 454 539

0
11 900
1 028
12 928

0
11 836
1 028
12 864

647 900
0
292 330
940 230

875 426
369 752
257 415
1 502 593

16 020 134
16 081 585

12 969 996
12 981 447

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
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Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Valfonden
Kongressfonden
Investeringsfonden
Efter arbetet fonden
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Projektskulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Interimsskulder
Summa kortfristiga skulder

9

Summa skulder och eget kapital

4 258 474
32 486
5 000 000
1 500 000
3 900 000
0
14 690 960

4 252 762
5 712
5 000000
1 500 000
1 000 000
200 000
11 958 474

0
32 212
816 629
541 784
1 390 625

0
17 788
779 359
225 826
1 022 973

16 081 585

12 981 447

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
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2020

2019

805 736
349 966
126 878
0
16 418
156 771
1 455 769

1 488 364
512 337
88 093
0
19 301
214 977
2 323 072

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

4
3

3
5

2 359 451
36 862
327 534

2 572 639
45 319
456 778

40 567
795 696
5 402
3 565 512

15 557
922 834
21 464
4 034 591

Personalens pensioner är säkrade i Folksam
Not 4
Övriga adm. kostnader
Trycksaker, material och tidningar
Kopiering, telefon, porto
Diverse administrativa kostnader

23 269
165 389
4 912
193 570

2020
Not 5
Avskrivningar
Inventarier/lager
Bilar
Andelar
Fordringar
Årets avskrivningar
Not 6
Inventarier
Ingående värde
Investeringar 2020
Årets avskrivning
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24 289
231 142
5 657
261 088

2019

0
0
0
369 752
369 752

0
0
0
0
0

1
0
0

1
0
0

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
Moms FB
Övriga skulder
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0
0
0

0
0
0

60 000
1 000
200
250
61 450

10 000
1 000
200
250
11 450

59 525
70 233
134 910
415 170
136 791
0
0
816 629

57 225
66 045
139 875
387 121
127 978
0
1 115
779 359

SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE
Bilaga till resultaträkning, 20-12-31
Kostnaderna fördelade på objekt

Objekt

saldo

Distriktskongress
119 743
Styrelse/VU
230 692
Expedition
800 397
Information
126 878
Representation
14 087
Kyrkopolitisk verksamhet
11 131
Medlemsvärvning
138 905
Studieverksamhet
448 379
Kvinnodistriktet
264 000
Facklig verksamhet
45 352
Internationell verksamhet
10 000
EU-valet
0
Anslag sidoorganisationer 382 641
Mindre och medelstora AK 10 000
Partikongress
0
Val
155 000
AK-ordf.,kassör, KS-grpl.konf56 854
Skånsk politikerhelg
0
Övriga verksamheter
20 565
Löner ombudsmän
2 464 812
Bilar,resor ombudsmän
61 020
Löner adm. personal
1 026 616
Valkretsstöd
0
Avskrivningar
369 752
Summa
6 756 824

21

22

Socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen i Region Skåne
Verksamhetsberättelsen omfattar perioden 20200101-20201231
INLEDNING
Året har naturligtvis helt dominerats av coronapandemin. Region Skåne ställde om
för att klara den största krisen i modern tid. Skåne drabbades relativt milt under
den första vågen. Under den andra vågen, som ännu pågår i skrivande stund, var
Skåne däremot den region som hade den snabbaste smittspridningen.
Generellt kan konstateras att sjukvården i Sverige och Skåne har klarat krisen väl,
vilket visar på att den organisationsmodell med regionalt huvudmannaskap som vi
har i Sverige i grunden är bra. Det är primärt i den kommunala äldrevården som
problemen är stora och det finns anledning att se över gränssnittet mellan
kommunal omsorg och regionernas ansvarsområden. Det är också uppenbart att
sjukvården, även under normala omständigheter, präglas av underkapacitet.
Att sjukvården klarat pandemin i Skåne relativt väl är helt medarbetarnas förtjänst,
som inte endast har haft att möta ett enormt tryck på sjukvårdens resurser, utan
också Alliansens sparpaket. De sparpaket på sjukhusen och psykiatrin om 912
miljoner kronor som klubbades innan pandemin har legat kvar som en våt filt
under hela året. Därtill har Alliansen genomfört stora nedskärningar i
Skånetrafikens budget, vilka lett till större trängsel och risk för smittspridning.
Samtidigt har Alliansen, tillsammans med Sverigedemokraterna, blockerat
utbetalning av de statliga coronaanslagen. Det innebär att de medel som regeringen
och samarbetspartierna tillskjutit regionen under året endast fungerat som
resultatförstärkning. Sjukvården och kollektivtrafiken har inte sett något av dessa
pengar.
Vi socialdemokrater har krävt att de statliga anslagen ska betalas ut, ett stopp för
alla sparpaket och åtgärder för att minska trängelseln i kollektivtrafiken. Vi har lagt
förslag för att öka testkapaciteten och minska de historiskt långa operationsköerna.

SEKTOR VÅRD OCH HÄLSA
Cornapandemin har överskuggat allt inom den skånska sjukvården under 2020.
Pandemiberedskapen visade sig vara sämre än den borde varit. Trots att Skåne
drabbades relativt lindrigt av smittspridningen under våren blev konsekvenserna för
sjukvården mycket dramatiska. Tusentals planerade operationer sköts på framtiden
och all ickeakut tandvård ställdes in under några kritiska månader. Det huvudsakliga
skälet var bristen på skyddsutrustning. Det fanns enbart en liten lagerhållning och
systemet byggde istället på ständiga leveranser just in time. När omvärlden stängde
ned sinade leveranserna fort. På detta område tog Region Skåne dock lärdom. När
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den andra vågen av pandemin slog till under hösten var tillgången på
skyddsutrustning inte något problem. Däremot var testkapaciteten under stora
delar av året för låg, något som kan ha påverkat såväl smittspridningen som tillväxt
och sysselsättning i Skåne.
Vårt politiska arbete under året har av naturliga skäl dominerats av covid-19pandemin. En av de större konfliktlinjerna har stått om hur de statsbidrag som
regionen tagit emot från riksdag och regering ska användas. Trots att Region Skåne
fått 2,6 miljarder i ökade statsbidrag har styret valt att låta de sparkrav om totalt 912
miljoner som de beslutade om förra året ligga kvar på sjukvården. De ökade
statsbidragen har hållits inne. Detta kan i sin tur förklara varför vårdköerna i Skåne
växte snabbare än i riket under första vågen, trots att regionen var relativt lindrigt
drabbat.
Socialdemokraternas linje har konsekvent varit att nedskärningarna måste stoppas
och statsbidragen betalas ut till verksamheten så att de kan användas till att
producera vård, både för att hantera själva pandemin och för att hålla vårdköerna
så korta som möjligt. Vi har under hela året agerat i sjukhusstyrelserna och
psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, som är de nämnder som drabbats
hårdast av Alliansens nedskärningar. Vi har tagit flera initiativ för stoppa
sparpaketen. Rörande PHHN, kan det nämnas, att vi lyckades stoppa alliansens
plan om permanent nedläggning av vuxenpsykiatrin i Eslöv. Frågan utreds nu, men
vår förhoppning är att Region Skåne till följd av vårt agerande kommer att kunna
återöppna verksamheten i Eslöv. Vi har också agerat för att säkra skåningarnas
patientdata. Detta sedan det uppdagats att det var oklart hur en amerikansk
lagändring påverkar sekretessen för svensk patientdata. Vi tog initiativ till att stoppa
testmigreringen av data till Cerners servrar, och först låta utreda frågan grundligt.
Vårt förslag vann i regionstyrelsen.
De flesta ärenden under åren har dock berört coronapandemin och för att lättare få
översikt har vårt agerande samlats under en särskild rubrik, men här kan framhållas
de många initiativ som vi tagit för att stoppa nedskärningarna på sjukhusen, våra
initativ för att utöka testningen och göra anti-kroppstesten gratis samt att regionen
måste ta krafttag för att få ner de vårdköer som nu är historiskt långa.

SEKTOR REGIONAL UTVECKLING
Allmän regional utveckling
Corona-pandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden och ekonomin både i
Sverige och i Skåne. Behoven av omställning är stora då en del branscher befinner
sig i kris och säger upp personal medan andra branscher har stora behov av att
anställa. Flera initiativ för att värna jobben har tagits av regeringen, och regionala
utvecklingsnämnden har i sin tur fattat ett antal beslut för att stödja skånska
företag, utifrån den roll av regionalt utvecklingsansvar som regionen har. Från
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socialdemokraternas sida anser vi dock att Region Skåne hade behövt agera mer
proaktivt för att hantera coronaepidemins effekter på sysselsättningen.
Vi lade därför ett initiativärende med sysselsättnings- och tillväxtåtgärder för att
mildra coronapandemins ekonomiska konsekvenser. I vårt förslag lyfte vi fram
följande åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Folkhögskolorna bör användas som resurs i omställningen till ny sysselsättning.
Finansiera en satsning på uppdragsutbildningar.
Tillfällig finansiering av aktuella yrkeshögskoleutbildningar.
Kompetensförsörjningen i Region Skånes verksamhet.
Stärkta marknadsföringsinsatser för besöksnäringen.
Greater Copenhagen strategi för fler i jobb.
Förskottering av infrastruktur.
Riktat stöd till innovationsmiljöer.

Skånes folkhögskolor är en viktig resurs för den regionala utvecklingen. Vi har
drivit att Region Skåne ska använda Skånes folkhögskolor för omskolning av
personer som förlorat jobb i krisande branscher, så att de får möjlighet att ställa om
till ett nytt yrke. Detta är åtgärder som kan få omedelbar effekt. Folkhögskolorna
kan på ett par månader utöka antalet platser på sina utbildningar och på sex
månader bygga upp nya utbildningar. Genom ett extra ekonomiskt stöd till
folkhögskolorna kan Region Skåne se till att nya platser blir tillgängliga. Idag får
Folkhögskolorna inte ens uppräkning för sina nya utbildningsplatser de senaste
åren, vilket långsiktigt urholkar deras verksamhet.
Ett sätt att stimulera ekonomin är genom förskottering av infrastruktur. En
tidigareläggning av objekt, som järnväg, cykelväg och väg, skulle vara viktig för
Skånes utveckling och det skulle gynna hela Sveriges tillväxt. Vi föreslog en översyn
av vilka objekt i RTI och NTI som kan tidigareläggas för att kunna gå vidare med
förskottering.
Region Skåne är en del av Greater Copenhagen, vår arbetsmarknad är gemensam.
Den stängda gränsen till Danmark utgör ett hinder för tillväxten på båda sidor av
sundet. Vi föreslog att Region Skåne tar initiativ till ett gemensamt krispaket med
Danmark inom ramen för samarbetet Greater Copenhagen för att skapa
arbetstillfällen, tillväxt och utveckling.
En del av de här förslagen genomfördes i samförstånd med Alliansen, även om vi
inte fick gehör för samtliga punkter i vårt initiativärende.
Det beslutades under 2020 om en ny regional utvecklingsstrategi. Det har varit en
lång process med konstruktiva politiska samtal. Vi fick gehör för många av våra
inspel. Bland annat har vi förtydligat att det gränsöverskridande samarbetet i
Öresundsregionen är en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet samt Region
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Skånes ansvar att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård. Det är
positivt med stor politisk enighet kring långsiktiga strategier.
GREATER COPENHAGEN
Arbetet i Greater Copenhagen har påverkats av pandemin där arbetspendlare har
drabbats genom nya gränshinder. Danmark har infört reserestriktioner utifrån
smittspridningsnivåer där svenska pendlare varit tvungna att visa ett negativt covid19 test för inresa. Sverige har infört reserestriktioner mot Danmark på grund av
den muterade virusversionen. Ett stort antal arbetspendlare har premitterats och
dessutom drabbats av dubbelbeskattning. GCC har agerat genom skrivningar till
danska och svenska regeringen avseende pendlarnas situation och nya uppkomna
gränshinder. Arbetet med att underlätta för pendlare och turism kommer fortsätta
efter pandemin för att kunna återgå till en nivå där vi har en gemensam region igen.
GCC har under året antagit ett nytt charter – Greater Copenhagen Green – som
syftar till att stärka arbetet med den gröna omställningen.
REGIONSAMVERKAN SYD
Regionsamverkan sydsverige har antagit ett nytt positionspappret om hur
transportsystemet och infrastrukturen behöver utvecklas för att gynna Sydsverige
och Sverige i framtiden. För den framtida utvecklingen av infrastrukturen är
Regionsamverkan Sydsverige eniga om positionerna: nationell och internationell
tillgänglighet, sammanknutet Sydsverige och konkurrensmässiga och hållbara
godstransporter. RSS har också delgett Trafikverket sina synpunter på deras
inriktningsunderlag inför ny nationell plan där RSS lyft vikten av att öka ramarna till
länsplanerna och höja gränsen för namngivna investeringar i länsplanerna.
Angående utgångspunkt för planering och utbyggnad av nya stambanor har RSS
delgett trafikverket att de nya stambanorna ska byggas ut så snabbt som möjligt
och att utbyggnaden av nya stambanor ska finansieras utanför plan. RSS har också
arbetat för att påskynda bredbandsutbyggnaden och nå bredbandsmålen i de
sydsvenska länen.

Kultur
Kultursektorn har drabbats hårt av de inkomstbortfall som pandemin har fört med
sig. Kulturnämndens arbete 2020 präglades som resten av samhället av
coronakrisen, där den bland annat har behandlat och fördelat de extra statsstöd
som regeringen har tilldelat Skåne. Under året färdigställdes och antogs även en ny
kulturplan efter ett omfattande remiss- och nämndsarbete. I den regionala
kulturplanen fastställs målbild och inriktning för den regionala kulturpolitiken
under perioden. Den fungerar som ett underlag till dialogen mellan regionen,
kommunerna och staten. Den nya planen börjar gälla från och med den 1 januari
2021. Flertalet av de socialdemokratiska ändringsförlagen vann till slut gehör.
Socialdemokraternas kritik inriktades på faktumet att det är omöjligt att uppnå dess
mål med den styrande Alliansens budget medan i Socialdemokraternas
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budgetalternativ för året skulle nedskärningarna som genomförts under
mandatperioden återställas och anslagen räknas upp.

Kollektivtrafik
En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för att hålla ihop Skåne och göra det
möjligt för skåningarna att bo, arbeta och studera var de vill.
Under 2020 har Alliansstyret i Region Skåne fortsatt med besparingar i
kollektivtrafiken. Detta trots den pågående pandemin och att staten ger full
täckning till regionerna för de negativa ekonomiska konsekvenserna av covid-19.
När resandet minskade kraftigt under våren skar Alliansen ner på trafiken för att
spara pengar. De har valt att inte använda de generella statsbidrag som regionen
fått, utan bara de riktade till kollektivtrafiken, trots att totala utökade statsbidragen,
som regionen fått för coronakostnader, räcker för att täcka detta i både sjukvården
och kollektivtrafiken. Alliansen har, med stöd av Sverigedemokraterna, valt att
lägga pengarna på hög och minska på trafiken istället för att betala ut dem till
verksamheterna. Detta har mött stark kritik både från oss och från resenärerna,
personalen och från regeringen då trängseln varit hög på många linjer. Vi har
hävdat linjen, att det är oansvarigt att ta emot miljarder i ersättning och ända skära
ner på trafiken och utsätta de som måste resa för risker. Tillvägagångssättet riskerar
att öka smittspridningen och trycket på sjukvården i ett läge när vi måste hålla
avstånd.
Vi har lämnat in två initiativärenden och flera yrkanden i kollektivtrafiknämnden
under 2020.
Vi har yrkat på att kollektivtrafiknämnden ska ersättas för sina minskade intäkter
från den av RF beslutade tilläggsbudgeten, för att kunna vidhålla normal trafik.
Alliansen avslog det.
Vi yrkade på att de två kundcenter som Alliansen under hösten ville lägga ner skulle
finnas kvar. Till slut röstades Alliansen ner och nedläggningen av kundcentren i
Kristianstad och Lund stoppades.
I början av hösten lämnde vi också ett om att minska smittspridningen genom att
sätta in fler fordon och avgångar i peaktid och i november ett initiativärende om att
kräva att Arriva uttnyttjar pandemin för att hyvla anställningar och försämra
villkoren för för personalen.
Vi är bekymrade över den nuvarande utvecklingen inom kollektivtrafiken i Skåne.
Kollektivtrafiken drivs mer utifrån betalningsvilja än utifrån behoven i Skåne.
Kollektivtrafik är ett gemensamt samhällsansvar som ska användas för att
underlätta för medborgarna och möjliggöra fortsatt utveckling i hela Skåne.
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I övrigt kvarstår 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 återkommande
trafikstörningar.

ÖVRIGT
Personalfrågor
Coronapandemin har inneburit en stor belastning för Region Skånes anställda.
Sjukvården har kraftsamlat kring det stora inflödet av covid-patienter. Många
medarbetare har snabbutbildats för att kunna arbeta med smittskydd och inom
intensivvård. Ett stort antal frivilliga har vänt sig till vården för att hjälpa till.
Studenter i olika skeden av sin sjukvårdsutbildning har hoppat in och tagit
extrapass. I slutet av december aktiverades även krislägesavtalet. Stora insatser har
gjorts för att dämpa påfrestningarna men det har varit ett tungt år för regionens
medarbetare. Men krisen har också inneburit ett ökat intresse för att arbeta inom
sjukvården.
Den socialdemokratiska gruppen i personalnämnden föreslog i ett initiativärende
att Region Skåne skulle förlänga anställningarna över hela sommaren för den
tillfälliga extrapersonal som arbetat med Covid-19. Förslaget vann ej gehör.
Inför sommaren lade vi även ett initiativärende i personalnämnden om att öka
antalet verksamhetsförlagda utbildningsplatser med syfte att möta upp regeringens
satsningar på fler utbildningsplatser. Nämnden biföll initiativärendet och en plan
antogs under hösten.
En viktig fråga som var aktuell under 2020 var alliansens nya regelverk för
personaldrivna vårdenheter. Vår generella hållning i frågan var att vi inte motsatte
oss ett ökat personalinflytande i vården. En facklig referensgrupp deltog i arbetet
med att ta fram regelverket. När förslaget nådde personalnämnden avvek innehållet
dock kraftigt från det som visats upp i den fackliga referensgruppen vilket ledde till
skarp kritik från de fackliga representanterna. Förslaget som var tänkt att öka
personalens inflytande kom till genom att personalens företrädare kördes över i
processen. Vi kunde därför inte ställa oss bakom det slutgiltiga förslaget utan
krävde istället att det återremitterades till den fackliga referensgruppen. Vårt
förslage vann inte gehör.
Personalnämnden tog fram nya riktlinjer för medarbetares bisysslor som senare
antogs i regionstyrelsen. Förankringsarbetet var bra och beslutet fattades i politisk
enighet.
Alliansledningen föreslog i regionstyrelsen att samtliga medarbetare i Region Skåne
skulle få en julbonus till följd av den ökade belastningen under coronapandemin. Vi
socialdemokrater ställde oss bakom detta förslag men yrkade även på att direktörer,
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politiskt förtroendevalda och politiska tjänstemän skulle undantas från denna
bonus. Detta förslag vann gehör. Däremot gick inte förslaget om att bonusen även
skulle gälla tåg och busspersonal i upphandlag verksamhet igenom.
Vi har lämnat in ett initiativärende i servicenämnden om att erbjuda
sjukvårdspersonal gratis parkering under pågående covid-19-pandemi. Med
anledning av coronasituationen tar många av regionens vårdanställda bilen till
arbetet istället för kollektivtrafik för att minska risken att bli smittade. Alliansen
valde att inte bifalla förslaget.

Servicenämnden
Vi har under året kommit överens med Alliansen om utvecklingen av sjukhusköken
i Skåne där ett nytt produktionskök i Kristianstad ska försörja sex av regionens
sjukhus med patientmåltider. Satsningen kommer ha stor betydelse för framtidens
sjukhusmat i regionen. I dag står externa aktörer för matleveransen till sjukhusen
till sjukhusen i Malmö, Lund (inklusive Orup), Landskrona, Helsingborg och
Trelleborg medan regionen har egna kök vid sjukhusen i Kristianstad, Ystad,
Hässleholm och Ängelholm. Det nya köket i Kristianstad ska, tillsammans med de
befintliga köken i Ystad, Hässleholm och Ängelholm, kunna förse regionens alla
sjukhus med patientmåltider. I det nya köket ska maten tillagas från grunden och
därefter kylas ned och portionsförpackas innan den levereras till sjukhusen. På
sjukhusen ansvarar sedan varje vårdavdelning för uppvärmning och servering av
maten. Det nya konceptet kommer leda till högre kvalitet på maten och fler
alternativ för patienterna. Genom att förlägga det nya produktionsköket i
Kristianstad bidrar Region Skåne också till att hela Skåne ska leva med nya
arbetstillfällen i Kristianstad.
Vi har lämnat in ett initiativärende i servicenämnden om att erbjuda
sjukvårdspersonal gratis parkering under corona-pandemien. Med anledning av
coronasituationen tar många av regionens vårdanställda bilen till arbetet istället för
kollektivtrafik för att minska risken att bli smittade. Idag betalar alla som använder
parkeringsplatserna de avgifter som är antagna av Region Skåne. För att underlätta
för dem ville vi se över möjligheten att erbjuda vårdpersonal vid regionens sjukhus
avgiftsfri parkering. Alliansen har dock förhalat hanteringen av frågan och landade
tillslut i att åtgärden var för dyr och valde att inte bifalla förslaget.
Frågan om närproducerat och definition av detta har varit uppe för diskussion i
servicenämnden. Men istället för att komma överens i nämnden tog Alliansen ett
beslut i regionstyrelsen om att närproducerade livsmedel ska innefatta livsmedel
från hela Danmark ända till Östergötland och Västra Götalandsregionen. Kritiska
röster har höjts från både livsmedelsbranschen och politiskt håll där man bland
annat varnat om att definitionen riskerar bidra till att danska livsmedel gynnas på
bekostnad av skånska varor. Socialdemokraterna yrkade att närproducerade
livsmedel enbart skulle innefatta varor från Skåne. Detta valde Alliansen att avslå.
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Nu har alliansen Alliansen, efter massiv kritik, upphävt sitt beslut. Istället för att
begränsa till Skåne vill de nu tillfråga Sveriges kommuner och regioner vad de
tycker i frågan. Socialdemokraterna tycker det är rimligt att vi i Skåne beslutar om
vad som är närproducerat här – nämligen Skåne.
Frågan om livsmedelsupphandlingar har varit fortsatt aktuell i nämnden där
Alliansen har valt att inte efterfråga ekologiskt i flera livsmedelsupphandlingar. Vi
socialdemokrater har fortsatt drivit att Region Skåne ska bidrar till en hållbar
utveckling och handla ekologiska varor.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER AGERANDE I
CORONAPANDEMINFRÅGOR
Regionstyrelsen
TILLÄGGSBUDGET 2020 - TILLFÖR SJUKVÅRDEN RESURSER FÖR ATT KLARA
CORONAEPIDEMIEN (RS 20200319)
Initiativ till att anta en tilläggsbudget omfattande 632,5 miljoner kronor, som bland
att budgeterade de ökade anslag som vid denna tidpunkt hade beslutats av regering
och riksdag. Som ett svar på detta beslutade RF i april om en tilläggsbudget, som
omfattade 937 miljoner kronor. Den högre summan var möjlig då ytterligare anslag
hade avviserats vid denna tidpunkt. Anslagen som RF uppdrog till RS att fördela
med anledning av corona, hölls inne av Alliansen med stöd av SD och betalades
aldrig ut till verksamheten under året.
DRA NYTTA AV VÅR GEMENSAMMA VÅRDKAPACITET RUNT ÖRESUND (RS
20200428)
Vi föreslog att regiondirektören ska få i uppdrag att initiera ett samarbete med danska
aktörer, i första hand Region Huvudstaden och Region Själland, i syfte att stärka våra
gemensamma insatser för att möta coronapandemin.
BETALA UT DE STATLIGA ANSLAGEN TILL VERKSAMHETERNA – STOPPA
NEDSKÄRNINGARNA (RS 20200604)
I början av juni stod det klart att den statliga resursförstärkningen för Region
Skånes del uppgår till drygt 2,6 miljarder för 2020, vilket är cirka 80 miljoner kronor
mer än beräknade kostnader och intäkts- och skatteförluster. Inga av dessa anslag
har betalats ut. I initiativärendet begär vi att de statliga anslagen ska betalas ut till
verksamheterna. Ärendet avslogs och de statliga anslagen hölls inne.
JOBBPAKET FÖR ATT MINSKA EFFEKTERNA AV CORONA (RS 20200604)
Vi lade ett initiativärende med sysselsättnings- och tillväxtåtgärder för att mildra
coronapandemins ekonomiska konsekvenser. I vårt förslag lyfte vi fram följande
åtgärder:
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Folkhögskolorna bör användas som resurs i omställningen till ny
sysselsättning.
Finansiera en satsning på uppdragsutbildningar.
Tillfällig finansiering av aktuella yrkeshögskoleutbildningar.
Kompetensförsörjningen i Region Skånes verksamhet.
Stärkta marknadsföringsinsatser för besöksnäringen.
Greater Copenhagen strategi för fler i jobb.
Förskottering av infrastruktur.
Riktat stöd till innovationsmiljöer.

TILLRÄCKLIGA RESURSER TILL LABORATORIEMEDICIN (RS 20200910)
Covid-19-pandemin har satt den skånska hälso- och sjukvården under hård press. Så
också den laboratoriemedicinska verksamheten, som ansvarar för all Covid-relaterad
testning av patienter och personal inom regionen och kommunerna. Pandemin
innebär verksamheten pressas från två håll, där intäkterna har minskat samtidigt som
arbetsbelastningen har ökat inom flera verksamhetsområden.
För att laboratoriemedicin ska få de resurser som krävs har vi föreslagit i ett
initiativärende att det ska göras en översyn av den laboratoriemedicinska
verksamheten och att de åtgärder som krävs ska vidtas för att säkerställa tillräcklig
bemanning, god arbetsmiljö och långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar.
Alliansen valde att besvara ärendet.
MÖJLIGHET ATT BESTÄLLA SJÄLVTEST UTAN KRAV PÅ E-LEGITIMATION (RS
20201015)
Vid symptom på Covid-19 är rekommendationen att man ska testa sig. Detta kan
göras genom att beställa ett självtest via 1177 som hämtas ut av ombud som visar
upp både sin egen samt beställarens fotolegitimation. För att kunna beställa testet
måste alla över 16 år logga in med e-legitimation.
I Sverige har enbart 66,4 procent av befolkningen över 71 år mobilt bank-id, över 81
år är siffran 37,9 procent. En grupp som också är att betrakta som riskgrupp som
inte i onödan ska utsätta sig för smittrisk genom att t.ex. uppsöka en vårdcentral.
Vi har därför skrivit ett initiativärende om att Region Skåne bör erbjuda möjlighet att
beställa självtest utan krav på e-legitimation för att nå människor över 70 år. Detta
valde Alliansen att besvara.
UTÖKA TESTKAPACITETEN OCH INFÖR SNABBTESTER (RS 20201112)
På grund av de långa väntetiderna för att dels få testa sig för corona och dels få svar
på sitt test har vi skrivit ett initiativärende om att regionen ska införa snabbtester
samt att testkapaciteten måste utökas. Alliansen valde att besvara ärendet.
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IVO – KRITIK OCH UTEBLIVEN SMITTSPÅRNING (RS 20201210)
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) riktar i sin rapport hård kritik mot Region
Skåne för brister i vården av äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor
på särskilt boende. Vi har med anledning av detta lämnat in ett initiativärende om att
en omfattande intern utredning genomförs för att klargöra vad som har gått fel och
vilka åtgärder som behövs för att åtgärda bristerna. Utredningen och åtgärderna ville
vi skulle omfatta både privata och offentliga vårdcentraler
Vidare har det kommit till vår kännedom att smittspårningen på SÄBO inte har
fungerat som den ska under en stor del av våren, på grund av det saknades resurser
för provtagning i den utsträckning som hade behövts. Vi föreslog därför att man
skulle utreda var smittspårningen har brustit på SÄBO under våren, orsaken till detta
och hur många som har drabbats av utebliven smittspårning.
Alliansen valde att besvara ärendet.
INFÖR AVGIFTSFRI ANTIKROPPSTESTNING I REGION SKÅNE (RS 20201210)
Vi har har i ett initiativärende föreslagit att avgiften om 200 kr för antikroppstester
ska avskaffas 2021. Detta eftersom den ersättning som regionen får från staten för
varje utfört antikroppstest täcker den faktiska kostnaden för att utföra testet. Det är
av stort värde att så många som möjligt testar sig. Eftersom staten fortfarande ger
tillräckligt hög ersättning för att bekosta testerna ser vi ingen anledning att ta ut
avgifter från medborgarna. Ärendet är inte behandlat ännu.
JULBONUS (RS 20201210)
Alliansen tog fram ett förslag på en julbonus till alla anställda om 3000 kr. Vi yrkade
att direktörer, bolags-VD och politiska tjänstemän skulle undantas från julbonusen
samt att tåg- och busspersonal i upphandlad verksamhet skulle få del av julbonusen.
Vi vann vårt första yrkande.

HS-sektorn och personal och övrigt
ANVÄND DE PRIVATA VÅRDGIVARNA MER EFFEKTIVT (HSN 20200415)
Vi har lämnat in ett initiativärende i HSN om att ta initiativ till en dialog med de
privata vårdgivarna i regionen, samt att regionen ska använda sig av befintliga
optioner och, vid behov, direktupphandling för att utöka vårdkapaciteten.
Vi har stött två åtgärder som förankrades med oss och som sedan verkställdes med
ordförandebeslut:
1) Temporära ersättningar för leverantörer med LOV/LOU/IOP-avtal, samt
möjlighet till temporärt arbete för personal från dessa leverantörer.
2)Temporära ersättningar för leverantörer inom valfrihetssystem för vårdcentral.
Innebär helt enkelt att de får ett tilläggsbelopp om 175 kronor för kvalificerade
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digitala kontakter och kvalificerade telefonkontakter för läkare, psykolog, dietist
och kurator, för att ge bättre förutsättningar för vårdcentralerna att ställa om till att
möta det ökade behovet av vård på distans.
AVSKAFFA AVGIFTEN FÖR ANTIKROPPSTESTNING (HSN 20200827)
Antikroppstestningen i Region Skåne påbörjades efter att SKR och staten kommit
överens om en ersättningsnivå om 750 kr/taget prov för regionerna. SKR enades
då också om en rekommendation att ta ut en egenavgift om 200 kr för testerna. En
rekommendation som vi Socialdemokrater stod bakom både i SKR och i Region
Skånes beslut i regionfullmäktige i juni. Förutsättningarna som rådde vid beslutets
fattande är dock förändrade, eftersom det framkommit att regionen bara betalar de
privata leverantörerna 475 kronor per utfört test, och därmed själv gör en vinst på
475 kronor. Därmed anser vi det inte längre vara försvarbart att fortsätta ta ut en
egenavgift.
PRIMÄRVÅRDEN ONLINE (PVN 20200407)
Vi har lämnat in ett initiativärende om att försöka starta upp Primärvården Skåne
Online igen. Tjänsten använde sig av verktyget Vårdexpressen och har därför
stängts ned efter att samarbetet bröts med Vårdinnovation. Region Skåne har dock
tillgång till ett antal andra digitala verktyg – t.ex. det som Ungdomsmottagningen
Online använder sig av – så vi vill att förvaltningen utreder om något av dessa kan
användas istället. Det skulle göra det möjligt för patienterna att få hjälp av sin
vårdcentral utan att behöva besöka den (och utan att behöva lista om sig eller
vända sig till oseriösa nätläkarföretag), samtidigt som det skulle kunna ge personal
möjlighet att jobba hemifrån, om de till exempel måste stanna hemma på grund av
milda förkylningssymptom. Styret valde dock att istället initiera en
direktupphandling av ett nytt verktyg, så vårt initiativärende besvarades av
nämnden.
KRAV PÅ STOPPADE NEDSKÄRNINGAR (FLERA NÄMNDER MARS-JUNI)
Samtidigt som Region Skåne bedöms erhålla 2,6 miljarder mer i anslag från staten i
år och regionstyrelsen tillskjutits 907 miljoner kronor har inga pengar betalats ut till
verksamheterna. Effekten av detta är att nämnderna tvingas genomföra besparingar
för motsvarande summor som de corona-relaterade kostnaderna och
intäktsbortfallen ger upphov till (och därtill har de sedan tidigare underskott till
följd av underfinansierade budgetar). I sjukvårdens fall rör det sig om 915 miljoner
kronor i aktiva sparpaket. Inom kollektivtrafiken har intäktsbortfallen mötts med
minskad trafik. Under våren har vi i det senare fallet i viss utsträckning accepterat
detta, men Alliansen flaggar nu för att nerdragningarna kan ha en betydligt mer
permanent karaktär.
I sjukhusstyrelserna för SUS, Kristianstad, Helsingborg, Landskrona, Ängelholm
har vi yrkat att styrelsen ska vända sig till regionstyrelsen och begära kompensation
för de extra kostnader som uppkommit till följd av coronapandemin. Dessa förslag
har inte vunnit gehör. Vi har även yrkat att beslutade åtgärder för en ekonomi i
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balans som innebär nedskärningar i vården inte ska genomföras, då det är helt
orimligt givet den pågående pandemin.
KRITIK MOT UNDERFINANSIERADE INTERNBUDGETAR FÖR 2021
(SJUKHUSSTYRELSERNA DEC)
I samtliga sjukhusstyrelser har vi riktat kritik mot underfinansieringen av
internbudgetarna för 2021. Som ett exempel kan nämnas den ekonomiska
obalansen i SUS som väntas bli 700 miljoner kronor nästa år. Om vår budget
antagits av regionfullmäktige så hade samtliga sjukhusstyrelser fått mer resurser,
därför valde vi att inte delta i beslutet.
ANSÖKAN OM KAPITALTÄCKNINGSGARANTI I FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB
(AUG-OKT)
Styrelsen i Folktandvården Skåne AB beslutade, på initiativ från
Socialdemokraterna, att tillskriva regionstyrelsen och begära att få kapitaltillskott i
enlighet med den kapitaltäckningsgaranti som regionfullmäktige beslutade om i
juni.
Fullmäktiges beslut möjliggör ett direkt kapitaltillskott till bolaget från
regionstyrelsen. Ett viktigt skäl till beslutet är att bolagets styrelse inte ska riskera att
hamna i en situation där de tvingas upprätta en kontrollbalansräkning. En
kontrollbalansräkning måste upprättas vid misstanke om att halva det registrerade
aktiekapitalet kan vara förbrukat, om det inte sker kan styrelsens ledamöter bli
personligt betalningsansvariga.
Folktandvårdens aktiekapital uppgår till 62,3 Mkr, deras överkursfond uppgår till
115,6 Mkr och deras balanserade vinstmedel uppgår till 45,1 Mkr. Alltså totalt 223
Mkr. Vid ett resultat om -191,8 Mkr är halva aktiekapitalet förbrukat och då måste
en kontrollbalansräkning upprättas. Bolagets prognos var efter sommaren ett
helårsresultat på -175 mkr. Oklarheterna runt hanteringen av avkastningskravet
bidrar också till osäkerheten. Marginalerna är oroväckande små.
KRAFTTAG MOT VÅRDKÖER (HSN 20200827)
Vårdköerna växte snabbt redan innan corona, men är nu de längsta under hela den
tid som väntetiderna mätts systematiskt. Över 12 000 hade i juli väntat längre än
vårdgarantin i operationskön. Det är en ökning med 70 procent jämfört med
samma månad förra året. Vi föreslog därför ett antal åtgärder för att komma till
rätta med vårdskulden:
• att göra en handlingsplan för att korta köerna inom den skånska hälso- och
sjukvården.
• att göra en kartläggning av vilka åtgärder som kan vidtas för att maximera
operationskapaciteten i Skåne, inklusive kostnadsberäkningar.
• att utreda möjligheterna att utöka det mobila operationsteamets verksamhet,
alternativt inrättandet av fler sådana team.
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• att utreda förutsättningarna för att upphandla operationskapacitet inom de
områden där köerna är som längst, samt konsekvenserna av detta, i
synnerhet ur ett personalförsörjnings- och patientperspektiv.
• att se över samordningen av regionens operationskapacitet och ta fram
rutiner för att säkerställa att varje patient informeras om var det aktuella
ingreppet kan genomföras med kortast väntetid.
INITIATIVÄRENDE: KRAFTTAG MOT VÅRDKÖER (SJUKHUSSTYRELSERNA)
Efter att initiativärendet om krafttag mot vårdköer lämnats in i HSN lämnades det
in lokala varianter i nästan alla sjukhusstyrelser. Föreslagna åtgärder för att komma
till rätta med vårdskulden:
• att göra anpassade handlingsplaner för hur varje sjukhus kan bidra till att
korta köerna inom den skånska hälso- och sjukvården.
YRKANDEN OM HANTERINGEN AV VÅRDSKULDEN (HSN 20201113)
Under sammanträdet behandlades ett flertal ärenden som rör hanteringen av
vårdskulden, bland annat vårt initiativärende, som vi naturligtvis yrkade bifall till.
Nämnden gick dock på Alliansens linje och besvarade det. Eftersom det därmed
fortfarande inte finns någon generalplan för att hantera vårdskulden lade vi också
mer generella yrkanden om att en sådan skulle tas fram, men fick inte nämndens
stöd för det heller.

SKYDDA RISKGRUPPER VID VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA (PVN
20201125)
Arbetet med att vaccinera riskgrupper mot säsongsinfluensa drog igång på de
skånska vårdcentralerna i november. Vårdcentralerna har därför förberett sig noga
för att kunna erbjuda vaccinationen på ett säkert sätt. Det handlar till exempel om
att vaccinera olika åldersgrupper vid olika tillfällen och erbjuda patienterna
möjlighet att boka tid för sin vaccination, så att man undviker trängsel i
väntrummen. Personer i riskgrupper som bor nära sin vårdcentral eller kan köra dit
i egen bil kan därför känna sig trygga med att kunna bli vaccinerade mot influensa
på ett säkert sätt. Många skåningar, i synnerhet äldre, som bor utanför de större
orterna är dock hänvisade till kollektivtrafiken för att kunna ta sig till sin
vårdcentral. De riskerar därmed att försättas i en orimlig situation, där de tvingas
välja mellan att antingen utsätta sig för en förhöjd risk att smittas av Covid-19, eller
att avstå att vaccinera sig mot influensa, tvärtemot rekommendationerna. Vi
föreslog därför att förvaltningschefen skulle få i uppgift att vidta åtgärder för att
underlätta för personer i riskgrupper som är beroende av kollektivtrafiken för att ta
sig till sin vårdcentral att bli vaccinerade mot säsongsinfluensa utan att utsätta sig
för en förhöjd risk för att bli smittade av Covid-19. Vi föreställer oss här främst
olika former av mobila lösningar, men eftersom vaccinationen redan var igång var
det bråttom att få åtgärderna på plats och därför formulerade vi förslaget som ett
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uppdrag med öppet mandat och yrkade att det skulle behandlas omedelbart på
nämnden. Alliansen valde dock att skicka det på beredning, så när det kommer
tillbaka till nämnden i början av nästa år kommer det att vara för sent.
INITIATIVÄRENDE OM PAUSAD NEDLÄGGNING AV TRYCKKAMMAREN I
HELSINGBORG (SHS HBG 20201202)
Handlingsplanen för ekonomi i balans för SHS Helsingborg innehöll
besparingsåtgärder för 207 miljoner kronor. En av de utpekade åtgärderna var en
nedläggning av lasarettets tryckkammare som även är Skånes enda tryckkammare.
Den ekonomiska besparingen som uppnås vid en stängning av tryckkammaren
anges till 1,6 mkr. Vi var motståndare mot beslutet och ville istället att styrelsen
skulle kräva mer pengar från regionstyrelsen.
Skälen som sedan angav för att stänga tryckkammaren var inte längre ekonomiska,
alliansen lyfte istället fram att det saknas medicinsk evidens för behandlingarna.
Samtidigt har det kommit påpekanden från delar av professionen om att
behandlingarna visst har god effekt och att de är vetenskapligt underbyggda. Även
utredningar som tidigare genomförts av Region Skåne pekar på god evidens. Vi
valde att lägga ett initiativärende på sjukhusstyrelsen där vi inte tog ställning i själva
sakfrågan om huruvida behandlingarna ger önskad effekt eller inte. Det är svårt att
ta ställning till politiskt. Vi föreslog istället att processen saktas ner och att
stängningen skulle pausas samt att en utredning skulle tillsättas som skulle ta ett
helhetsgrepp om frågan.
FRI PARKERING FÖR PERSONAL (SERVICENÄMNDEN 20200514)
Vi har lämnat in ett initiativärende i servicenämnden om att erbjuda
sjukvårdspersonal gratis parkering under pågående corona-pandemi. Med anledning
av coronasituationen tar många av regionens vårdanställda bilen till arbetet istället
för kollektivtrafik för att minska risken att bli smittade. Idag betalar alla som
använder parkeringsplatserna de avgifter som är antagna av Region Skåne. För att
underlätta för dem vill vi se över möjligheten att erbjuda vårdpersonal vid
regionens sjukhus avgiftsfri parkering. Alliansen valde att inte bifalla förslaget.
FÖRLÄNG ANSTÄLLNINGEN AV EXTRA VÅRDPERSONAL ÖVER SOMMAREN
(PERSONALNÄMNDEN 20200507)
Sedan utbrottet av corona har Region Skåne anställt extra personal i tre veckor åt
gången. Behovet av extra personal kommer att finnas kvar, inte minst över
sommaren då semestrar ska tas ut. Därför lade vi ett initiativärende i
personalnämnden och att dessa anställningar ska förlängas så att de i ett första steg
gäller över hela sommaren. Förslaget röstades ned.

Kollektivtrafiken
Vi har kritiserat Alliansen för minskningen av turer i kollektivtrafiken. Minskad
trafik innebär en risk för trängsel och smittspridning. Dessutom har flera
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trafikföretag aviserat kraftiga varsel av förare som bland annat beror på minskad
trafik. Fråga ställdes även i regionfullmäktige till ordförande i KTN, vår linje är att
Region Skåne istället bör finansiera ett normalt trafikutbud, trots ett minskat
resande, för att säkerställa ett tryggt resande och att förarna kan behålla sina jobb.
För detta väntas dels extraanslag komma från staten, dels finns avsatta medel i
tilläggsbudgeten.
MINSKA SMITTSPRIDNINGEN – SÄTT IN FLER FORDON OCH AVGÅNGAR I
PEAKTID (KTN 20200820)
Mot bakgrund av problematiken som beskrivs i föregående punkt föreslog vi att
kollektivtrafiknämnden skulle ge trafikdirektören i uppdrag att snarast presentera
ett förslag till utökad trafik på tidpunkter då linjer och turer är hårt belastade.
TA ANSVAR FÖR PERSONALEN (KTN 20201127)
Tågbolaget Arriva varslade i somras ca 300 anställda på Pågatågen. Senare
meddelades att tågvärdar och lokförare får välja mellan att gå ner i tjänst eller bli
avskedade. Konsekvenserna för personalen skulle bli enorma med lägre lön och
försämringar i arbetstid och semester. Då personalen sade nej hotas de nu med
uppsägning. Det är oacceptabelt att Arriva utnyttjar situationen med pandemin för
att hyvla anställningarna och försämra villkoren för personalen. Därför lade vi ett
initiativärende om att skärpa kraven för arbetsvillkor och rätt till heltid i
trafikupphandlingarna. Frågan avgörs i februari.

Agerande i RF med andledning av coronapandemin
SAMMANTRÄDE 20200416
Vi tog initiativ i RS till en tilläggsbudget. Styret lade därefter ett förslag på
tilläggsbudget, men de avsatta extraanslagen tillsköts RS för senare fördelning
istället för att gå till verksamheterna. I skrivande stund ligger samtliga extranslag
kvar under regionstyrelsen. Det gör att corona-relaterade kostnader omsätts i
besparingar i förvaltningarna, eftersom de sedan tidigare har underskott och har
beslutade sparkrav på 915 miljoner kronor. Vi yrkade således på att extraanslagen
skulle fördelas i sjukvården.
Följande frågor ställdes
•
•
•
•
•
•

Färre vårdplatser väcker oro om för låg beredskap
Permanent beredskapslager för material, vacciner och mediciner
Fortsatta nedskärningar på Helsingborgs lasarett trots coronapandemi
Digitala besök under Covid-19-pandemin
Beredskap för Covid-19-sprdning i socialt utsatta områden
Stoppa nedskärningarna på Sus
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SAMMANTRÄDE 20200614
Följande frågor, med anledning av corona, ställdes:
•
•
•
•
•
•

När ska verksamheten få sina pengar?
Gratis parkering för vårdpersonal under tiden för Covid-19-pandemin
Ge sjukvården sina pengar
Akutmottagningen i Ängelholm sommarstänger
Konsekvenser av färre turer i Skånetrafiken
Skånes andel av det nationella målet för coronatestning

SAMMANTRÄDE 20201006
Interpellationer:
En interpellation med följande frågor ställdes av Anna-Lena Hogerud till Gilbert
Tribo (L):
• Vilka åtgärder har du för avsikt att föreslå för att korta vårdköerna?
• När får hälso- och sjukvårdsnämnden ta ställning till dem?
Kommer du att stödja de förslag som vi lagt fram i vårt initiativärende? En
interpellation med följande frågor ställdes av Henrik Fritzon till Carl-Johan
Sonesson (M)
• Är det rimligt att upprätthålla sparkrav på 912 mkr i den skånska vården
samtidigt som den genomgår den mest ansträngande situationen någonsin?
Frågor:
• Från Henrik Fritzon till Carl-Johan Sonesson (M) – Kommer du agera för att
förbättra arbetssituationen på laboratoriemedicin?
• Från Henrik Fritzon till Carl-Johan Sonesson (M) – Tycker du det är rimligt att
regionens krav på e-leg vid beställning av självtest utesluter en stor andel av
människor över 70 år?
• Från Henrik Fritzon till Carl-Johan Sonesson (M) – Du har vid flera tillfällen
understrukit vikten av att skåningarna ska hålla avstånd för att minska risken för
smittspridning, tycker du att det harmonierar med er nedskärningspolitik inom
kollektivtrafiken?
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SLUTORD
Vi lämnar bakom oss ett år som verkligen prövat sjukvården. Tack vare
kompetenta och hårt arbetande medarbetare som dock fått arbeta i motvind till
följd av alliansstyrets nedskärningar, har Skåne klarat sig relativt väl under
coronapandemin. Självfallet hade både sjukvården och kollektivtrafiken kunnat
fungera bättre om den politiska majoriteten avsatt tillräckliga resurser och
vidarebefordrat de mycket stora anslagen som regeringen gett i coronastöd. Vi
socialdemokrater kommer fortsätta att driva en konstruktiv oppositionspolitik för
skåningarnas bästa och med ambitionen att åter få väljarnas förtroende att styra
Region Skåne.

Kristianstad 2020-12-31

För gruppstyrelsen

Henrik Fritzon

Anna-Lena Hogerud

Ordförande

Ledamot och vice gruppledare

Carina Svensson

Yvonne Augustin

Ledamot

Ledamot

Maria Nyman-Stjärnskog

Mattias Olsson

Ledamot

Ledamot

David Westlund

Anderas Schönström

Ledamot

Ledamot

Jonas Esbjörnsson

Tony Johansson

Ledamot

Gruppsekreterare
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Riksdagsgruppens rapport
Riksdagsåret har likt all annan verksamhet blivit väldigt annorlunda pga
Coronapandemin. Redan i mars stängde riksdagen ner stora delar av sin
verksamhet. Beslut togs om att voteringarna skulle genomföras med endast 55
ledamöter. Närvaron från dom skånska riksdagsledamöterna har varit väldigt
beroende på vilket uppdrag och vilket utskott ledamoten i fråga har haft. Några har
varit i Stockholm väldigt ofta medan andra har varit mer sporadiskt i riksdagen.
Dock har arbetet fortgått via digitala hjälpmedel. I denna omställning har
Skånegruppen varit snabb med att ta till sig den nya teknikens möjligheter.
Genom dom digitala kanalerna har det facklig-politiska arbetet kunnat fortsätta.
Skånegruppen har regelbundna träffar med dom fackliga organisationerna och
deltar även vid fackliga evenemang och möten.
En viktig del i den skånska riksdagsgruppens arbete är att aktivt delta i
arbetarekommunernas aktiviteter och bidra till att utveckla och stärka
partiorganisationen.
Det vi har haft som gemensamt fokus är hur vi ska utveckla den socialdemokratiska
politiken och hur vi kan få stöd för den. I det arbetet ligger partidistriktets program
och partidistriktskongressernas beslut som en grund. Frågor om att stärka
välfärden, den sociala tryggheten, är självklart prioriterade och kanaliseras genom
en rad områden. Likaså arbetet med att stärka demokratin, mänskliga rättigheter,
hållbar utveckling och ökad jämlikhet.
Initiativ har tagits för besök från kommuner, fackliga företrädare från Skåne i
riksdagshuset. Vid flera tillfällen har även seminarier genomförts i regi av enskilda
skånska ledamöter i frågor av intresse för Skåne såsom infrastruktur och regional
utveckling. En pågående dialog för att på olika sätt, genom aktiviteter såväl i
riksdagshuset som i valkretsarna, driva frågor av intresse för skånska valkretsar har
skett och sker kontinuerligt. Ledamöter har också medverkat vid sammankomster
såväl i Skåne som i Stockholm med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.
Skånegruppen har också inom ledamöternas respektive ansvarsområden drivit
frågorna som bland annat antagits av distriktskongresserna. Ibland i form av att
motioner men även via dom unika ingångar som direktkontakter med departement
och ministrar ger.
Några av de Skånemotioner som lagts under allmänna motionstiden har handlat om
skånsk infrastruktur, jämställt arbetsliv och förstärkta beredskapslager för bl a
medicin, vaccin och material.
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Utskott:
Ola Möller, Civilutskottet
Anna Wallentheim, Kulturutskottet
Annelie Karlsson, gruppledare för riksdagsgruppen
Elin Gustafsson, Trafikutskottet
Per-Arne Håkansson, Konstitutionsutskottet
Hillevi Larsson, Skatteutskottet,
Niklas Karlsson, v.ordförande försvarsutskottet
Marianne Pettersson, Arbetsmarknadsutskottet
Jamal El-Haj, utrikesutskottet
Yasmine Bladelius, Socialutskottet (föräldraledig del av året)
Rikard Larsson, v. ordförande Socialförsäkringsutskottet
Lena Emilsson, Socialutskottet (ersättare för Yasmine Bladelius under
föräldraledighet)
Joakim Sandell, Justitieutskottet
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